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"ŞANLI 
•• 

TURK ,

1llman1a reniden üJük bir 
taarruza mı bazırlanıror! ORDUSU,, 

Ankaradan ayrılan General 
Veygand Havas ajansına 

intıbalarını anlatıyor 

General W eygand 

Ankara 22 - Memleketimizi ziyaret 
etmiş olan İngiliz Şark ordusu komutanı 
orgeneral Wavel ve maiyeti ile Frnnsu: 
şark ordusu komutanı orgeneral Wey -

· eand ve maiyeti, bu sabah saat 8 ve 8.10 
da tayyarelerle Ankaradan ayrılmışlar 

_( D~a1n.ı 8 inci sayfada) 

Rauf Ortia, 
it ifa 

meb' s s 
a, 

cildi 
' Ankara 22 (A.A.) - Boş olan Urfa ve 

-

Hitler, generaller 
: "{ .............................................................. --·-· .. -·-·--·-·-··· .. ........ z=::::::ı 

ve sefirlerle uzun 
müddet görüştü 

Bir .&Jman gazetesi: " Hedefimiz 
ingiltereyl taksimdir ,, diyor 
Hitler, Alman efklrı umumiyeıinin büyük bir 
taarruza hazır olup olmadığını anlamak için Nazi 

eeflertle saatlerce görüştü 

• • 

Dün işletmeye açılan muazzam ntölyelerin hariçten görüniLJ« 

BUUUh IOhOIDOlil ue uauon 
atöıuesl dün acudı 

6 milyon liray a mal olan atölyede 
senede 700 vagon yapılacak 

Atölyeler Münakalat Vekilinin nutku ile açıldı, 
Vekiller ve davetliler Ankaraya döndüler 

Kastamonu meb'usluklarma 22/10/1939 
Pazar günü yapılan intihabda Parti nam . .. . . · . 
zetlleri Nafıa Vekaleti demiryol irljant Hıtlcr Gobbels ve Hu ile bırlikte halkı seldmlarken Sıvns, 22 (Hususi surette gıden mu - coşkun tezahüratla karşılandılar. Aske· 
daireo;f reisi mühendis Razi Soyer, eski Londra 22 (Royte.r bildiriyor) - Ber lrülmektcdir. Türkiye, Roma ve Moskeı •• haıririm.lzden) - Erzurumdan dün hu - ri bir müfreze de Vekiller heyetini se 
İstanbul meb'usu ve eski Başvekil Rauf lindc. büyük bir taarruzun hazırlığında sefirlerinin bu sırada Berlinde bulunma- 1 su.st trenle hareket eden Vekiller bu s~ Itunlamıştır. 
Orbay ittifakla seçihniş.lerdir. bulunulduğuna dair bazı ali.metler gö - (Davamı 8 inci sayfada) bah Sıvı;.sa vardılar ve halk tarafından <Deva.nu 3 üncü sayfada) 

Alman tayyareleri dün 1 M~ksikada !r~çkiyi 
oldurmak ıstıyen 

de f ngiliz sahillerine bir adam yakalandı 
Ankara maalıedesi 

8alkan merkezlerinde 
sevinçle karşılandı 

Londra 22 (Royter bildiriyor) - Mek-

ta a rr uzda bulundular sika şehrinde Troçkiyi öldürmeğe teşcb -
büs eden bir adam yakalanmıştır. Maz -
mm tspanyol halkından, Baraçino ismin-

ingilizler bir hafta içinde 13 Alman tayyaresi 
dUşOrdUler, 5 Alman pilotu esir edildi 

Lo•.dra 22 (Royter bildiriyor) - Bu
gün öğleden sonra İskoçyanın cenubu 
Şarki sahilleri semasında iki Alınan tay
Yaresi görülmüş, derhal yükselen İngiliz 
avcı tayyareleri Alman tayyarelerile har 
be tutuşmuşlar, neticede bir Alman tay
Yarcsi dü~rülmüştür. 

A lm(l.n tayyarelerinin Perşembeden 
maada, hC'rgün İskoçy.a sahillerine hü -
cwnoa bulunduklanna işaret eden. hava 
nezareti, biltün bu hücumlarda tek otr 
bomba atılmadığını tebarüz ettirmekte -
dir. 

Dün, şimal denizinde İngiliz ticaret 
<ge!T'Uerine hücum eden 12 Alman tayya
resinin pilotlarından beş tanesi deniz -
den •ahlis edilerek bir İngiliz gemisi ile 
ingiltere limanlarından birine çıkarıl -
ınıştır. Bu tayyarecilerden ikisi ağır ya
ralıdır. 

13 t ayyare dUşürUldü 
Londra 22 (Roytcr) - İskoçya .sahil-

d~ lirisi?.-ir ~araçino, şimdi ~eksiko şeb- Bükreş 22 (A.A.) - Hariciye Nazırı- {' ....................................................... °'\ 
nnde multecı bulunan Madrıd müdafii nın gazetesi olan Timpul Türk - Fran - R •• B ı· · 
general. Miyaha'ya_ bir acenta nam~ ~ sız - İngiliz muahedesi hakkında neşret- omaya gore er in ! 
oto~.obıl sntmak ~ere buraya geldığuu tiği başmaltaleeinde Romanya.nın reısmi j 
i~dıa .. etm~. tahkikat son~nda ge:ıera - noktai nazarını aksettirmektedir. Maka- ve Moskovadakı· : 
hn beyle bır ~eyden haberı o.~adıg~ anla lede deniliyor ki: i 
şılınca Ba~aç_ıno ~t~duğu kuçük bır o - Bu ımuahedenin Rusyaya aid olan kıs- k• ı • ...,. • 
teldP. te~~l! edi~ıştır.. mı şarkta sulhü tarsln edebilecek rnahi - a ıs er aynı degd 

. Troçkı nın evındekı muhafızların ade- yetteciir. Türk - Rus müzakerelerinin in· 
dı nrttlrılmıştır. kıtamdan sonra bile iki memleket ara - Roma 22 (A.A.) _ cHavas>: 

Bir Sovyet heyeti 
bugünlerde 

Almanyaya gidiyor 

sınd:ıki dostluğun bozulmadığını teyid Ankara muahedesi İtalyan matbu-
eylcmektedir. Bu cihet ise Rusyanın ve atının bütün dikkatini celbetmekte 
Türkiyenin bütün komşularım tatmin devam ediyor. Gazeteler, bilhassa bu 
edebilir. . . " . . mühim vesikanın imzasının Moskova ! 

Muah;denın ımzası Tur~ıyeyı cenu . - • v~ Berlinde yaptığı akisler arasından : 
bu şarkı Avrupasının sulhunde faal bır : (Devamı 8 inci sayfada) i 
rol oynamaktan menedemez. Bilakis, bır : : 

(Dava.mı 8 in ci sayfad.&) '··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.-/ 
Moskova 22 (A.A.) - Rus-Alman eko- a::::===========-==-========-========== 

nom! müzakereleri müsbet bir tarzda de
vam etmektedir. 

Büyük elçi Ritter, esasları hazırladık
tan sonra Berline dönmüştür. Alman he
yeti Sovyet hükumetile mesaisine devam 
etmektedir. (Danını 8 inci a:rfada) 

Athenia vapuru faciası 
hakkında Amerikada 

60 milyon lirahk 
kredi müzakereleri 
' :l:ngiltere ihracat emtiamızın 

lerinde düşürillen son Alınan tayyare.c;i- :: 
l~ hlr hafta içinde düşürülen tayyarele- " ı •f f 
rın 'sayısı 13 Ü bulmuştur. yapı an 1 şaa 

Tebliğ _ · 
büyiik bir kısmını satın alacak 

Nevyork 22 CA.A.) - Amerikan vatandaş _ . . • 
Lcndra 22 (A.A.) - İstihbarat nez - Alman tayyar~.lcrinin lngi~iz sahillerine ıa.rından Andcrson'un Athenia vapuru facl- Londra, 23 (Royter bıldırıyor) - Haber verildiğine göre, /ngiltere-

rctı bildiriyor: aa~nu go&teren temsili bir resim ııaı hakkında bu vapurun mühimmat yilkltl nin Türkiyeye vereceği 60 milyon /ngiliz liralık krediye dair Ankarada 
Bugiln ?ğ!ey~ doğru cenub~ g_ ~ .. ~uşlardır. Tayyarelerden oldu~una ve 1nfllAkı mfiteakib yolcuların va yapılmakta olan müzakereler ilerlf!lllektedir. 

hnlcrinde ıki düşman tayyarcsı ·d r. purdan ayrılması üzerine gemln1n İngiliz l . .. ih . .. .. . 
l'e b!.lnlar avcı. tayyarelerimiz (Devamı 8 ind sayfada) (Danmı ı inci sayfada) j ngıltere, Turk racat emtıcuının buyuk bır kumını aatın alacaktır. 



2 Sayfa 

Hergün 
-···--

Bitaraf/ar 

Yazan: Muhittin Blr«Mt __ , 

Acaba, bu defa.ki harb esnasındıı _ veya 
sonunda - omxn, bltaraflar, lı:endllerını bu 
a.eıklı vnztyetten korumak m!lksadlle birleş
me çareleri bulablleeekler mi? Bu sual orta
ya öyle bir mesele atar ki lizerlnde ne kadar 
p;lhln yor.sak faydalıdır. 

Suale kıaaca oevab 'Vel'ellm: Bu mlllet.ıer 

arasında halen mevcud olan münnsebetrere 
baltllınca, onlann evvel! kendi aralarında 
anlaşmalan ııe sonnı da "Vft.sıl olacaltları ka
rarlan lltekllerlne kabul ettirmeleri 1mklnı 
yoktur. Yutanda z1krettlğfmlz Amiller buna 
ml:mdtr. 

Jl'a.bt buna ımab.bll, bu memlekeüer ara
ııında mıntaka~ anla.şmalar ve mıntaks..t 
te.un1ldler 'ri\cude geUrın6 te 1mUnm de. 
tn&r. Meeell, aon 11llı1e:rde fimai memle-

s·o'N POSTA 

Resimli Bakale: = iki düşünce, iki plan .. 

Garb cf'phesinae 
Kullanılan köpekler 

f ·-·················································-~ Bayan Orbay 
Ve /nglllz kadınları ~ Har~Un bir fl~{ra 

1 ~ 
: Mübalağa ve izahı 

IS TER 1 NAN. 1 STER INANMAI 
Bir arkadaşur.ız söyledi: 
- c Ötedenberi Adet edindim. Akşamlan işimden çıktık -

tan sonra Beyoğlu ccddesinden Tünele doğru inerken me.ş -
hur bir kitabçıya doğru, yabancı memleketlerden gelen ga
zetelerden bir ıki tanesini alır, Adaya giderken vapurda va
klt geçirlrim. Benim ol uduğum gazeteler memlekette en çok 
rağbet g6r<'n, hatta yerli gazetelere yakın satış temin eden 
gazetelerdir. Bu sebeble hazan bulamadığım günler de olur. 
Fakat JWn zamanlarda dikkat ettim, pek geç uğramakhğıma 
rağm.mı hepsi de paket pnket yerlerinde duruyorlar. Satıcıya 

sordum: 
c - Eskisi kadar g\tmfym, bu gidişle miktarını azaltaca - • 

ğız, dedi. 
Tam bu sırada bir tanıdığım kttabçıya g1rmlf, muhavere

ye şahid olmUftu: 
- Yabancı gazete okumayı haddi asgariye indirenlerden 

bir tanesi de benim, diye söylendi 
- Sebeb? 
- Çfinkü gazeteyi artık gazeteci yapmıyor, sütunları dol-

duran istihbarat nezaretidir, anlaşıhyor ki her sabah her 
gazdcden bir muharrl!' çağınyorlar, yarm fU mevzuu yaza
ca.ksmız, diyorlar. O mevzuu her muharrir kendine gare ya
zıyor, .ıriz de her g"zetcntn bir tek dil ile konuşmakta olduğu
nu gfjrQyor.sunm, o hal(fe neden Okuyac.abmız?ıı. 

IST ER 1 NAN. i STER INANMAI 

Birincitcşrin 23 

Sözün kısası 

Ölüleri rah~t~ız etmiyelim 

B. Ekrem Tıth 
R u blzlm mahud BabıAlt caddesi.. h{r. -r yundan mı, suyundan mı nedir? E.CJıo 

kiden parlı:e, §lmdl de asfalt d~ll oldulu 
halde, ne yapar yapar, bulur bUluşturur, a. 
yakta olsun, mezarda olswı, herhangi bG. 
şöhreti sıvama çamura bular. Bu onun kotü 
nn'anelerinden blridir. Niçin mı diyorsunuz? 

l 
un orasını Allah bilir gayrı! 

Blz, muharrirler .. hakikileri ve taslakla .. 
rı .. mesleğimiz icabı beşeriyetin zfı.fiarını d~ 

1 

meziyetlerini de tetkik et.mi§ ve ö~renmiş ot. 
mak iddiasında bulununra. Bu iddia heplm1-
z1 de o zfıtlardan kaçınmağa ve o meziyet • 
leri edinmeğe mecbur kılmak lfızım gellrke~ 
her nedense cemiyetin en kavgacı unsurla .. 
rırıdan blri de biziz. 

Böyle görünmemlz, ihtimal kl, ellmlzdekl 
kalem ve n~lr vasıtaları sayesinde, husuınL 
timiz! aleniyete vurduğumuzdandır. Blriblrl• 

mf7.e sövdüğümüzü fılem duyar. Alem duy • 
duktan sonra da nednmetlmlz para etmez. 

Bunu aramızda yapıyoruz. Çok fena ed.\. 
yoruz, şüphe yok. Hele manzara o kadar çir. 
kin oluyor k1 haklı kim, haksız kim, bunu 
hiç kimse araştırmıyor da, meselenin esası• 
na bakarak müteelllm oluyor. Bununla be. 
raber, diriler arasında dava bir bakımdan 

gene ehven kalmaktadır. Fakat, bazan da. ö. 
lüle.re bulaşıyoruz ki, bunu herhangi bir s~ 
l'Mte tevil etmek, mazur göstermek imkA.ıl 
harlclndedlr. 

Ölmii§ adam, cemiyetle her türlü hcsa.bıni 
keısmio demettir. O, seyyiatının da, hıuıena. 
tmm da hesabını, bllfınçosunu beraberin~ 
alıp götürmii§tür. İslft.m 1else!e.s1 ölülerin ha. 
yır ile yAdedllme3lni yük.sek ve insani bir 
düstur olarak ortaya koymuştur. Bu dUsturt1. 
riayet, ahHIJı: sahibi insanlar için sade dini 
bir fame değil, merdllk: icabıdır. 

!Kendini müdafaadan l\clz blrlsıne hücum 
etmeğt erkekliğlmlze yedlremtyen bizler, ölil-
lerl zemmetmekten çekinmiyoruz. Bunun ne 
derecelerde gayrı ahlfık! bir hareket olduğu. 
nu en körleşml~ vicdan bile te.sllm eder. 

Fllln şöyle kötü imlş.. falanca sağlığında 
şu suçu ~emiş .. nemize 1l\zım? O adamlaJ 
sağ olsalardı, belki de bizim bugün kötülük 

"" suç tellkkl ettl{tlm1z flll~rinl bize o türlü 
izah ederlerdi lfl aksine kani olurduk. 

İzmir 22 (A.A.) - İngmz flrmalannın pel!: 
yakında piyasamızdan külliyetli miktardı\ 
çekirdeksiz kuru üzüm alaeaklan haber a • 
lmmıştır. Bu mübayaalarda, hıracat Birliği 
tarafından tesblt edilen tiatıarın esas ola • 
cağı anlaşılmaktadır. 

Belediye sarayının yeri 
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Garb cephesinde 
nehirler gene taştı 

Diln cephenin muhtelif noktalarında keşif 
lıolları ve pusu faaliyetleri oldu 

~ .. ........ . ..-; .... 

Amerikanın 
bitaraflığı 

Tadilat projesi yarın 
Ayand-:ı r.!ye konuyor 

Büyük lokomotif ve 
vagoiı atölyesi dün açıldı 

(Bqta.ra.lı 1 inci sayfada) ı lardan bırt dl~erint tamamlar. Blrlnln ek • 
Vekiller ve diğer davetliler istasyon - slkllğl dl.ğerinln faallyeUne lıalel verir. ne

dan lokomotif ve vagon atölyesinin bu-, mlryollan onlan tamamlayacak ola.n fabrt
lundu~ yere gitmişlerdir. Sahada bin - kalar, a.tölyeler, lokomotif, vagon wsaire Ue 
lerce halk toplanmıştı. Kürsüye evvel! tam ve .t!mll şeklini alır. 
Mün!lkalAt Vekaleti cer dairesi reisi E - Nafia Veklll bugün do Münakalflt Veklll 
sad çıkmış ve bir nutuk söylemiştir. Mü- olarak, bu işlerin frzerlndekJ mesa.tslnden 
teakıben de Münakalat Vekili Ali Çe - bahseden Ali Çetlnkaya, bugüne kadar şlr -
tinkaya tarafından bir nutuk söylenmiş- ketlerden alınan ve İzmir mıntakıuıında bu. 
tir. lunnn iki, Esklşehlrde bulunan bir atölye 

Paris 22 (A.A.) - Resmi bir tebliğ, nişliğinde harab olmuş bir mıntakada Vaşington 22 (A.A.) _ Bitaraflık ka . Sıvas cer atölyesinin inşasına 720 dö- llc Demtryollnrı ldareslnde r.ç ntölye bu -
gce cephenin her tarafında nisbi bir sil- bombalar ve toplar nakletmek mecburi- nunu'lla müteallik müzakereler esnasında nüınhik arazide 936 senesinde başlanmış, lunduğunu işaret etmiş ve demiştir ki: 
tedn içinde geçmiş olduğunu bildirmek - yetinıie kalmaktadırlar. demf\krat avandan Andrews, silahlara günde bin amele çalışmıştır. Atölye1er 

ir. y · ı· t eld tın - konulan nmbarnonun kaldırılması tezini F.abrika elektr.ik sa .. ntralı, ~ag?n atöl· !Mevcud atölyelerin ihtlya"larımızı kar"ı -
4

_ Parı·s 22 (A.A.) - 22 İlkteşrı·n aır'"'m em ma uma e e ege "' 1 k t f t l esi i ht t v .. "" ~ - miid"lfaa ederek drmiştir ki: vesı ve o omo ~ a 0 Y n. ~ ıva e - layn.ca.k ibir vaziyette bulunmadıklarını na _ 
bH~i: · ugraşıyor İngiltere ile Fransa. bizim en ziyade mektedir. Elektrık santralı ıçındeki te - zarı dikkate alarak şe!lerlmlzln müsa.ades1-
GUn sükunetle geçmiştir. Cephenin Paris 22 (A.A.) - Askeri vaziyet hak- iltizam etmekte olduğumuz bir davayı, ~!set ve fabrikanın şofaj t:sisatı 700 bin le bundan dört .sene evvel bu atölyelerln 111-

lnuhtelif noktalarında keşif kollan ve kında havas ajansı şunu tebliğ etmekte- be~Priyetin sulhu ve hürriyetleri için e- lıraya çıkmıştır. Vagon .. atolyesinde se - şıısına bn.şladık. 
PUsu faaliyetleri olmuştur. dir: sas olan bir davavı müdafaa etmektedir- nede 200 volcu, 1800 yuk vagonu tamir Bu atölyelerin yük ve yolcu vagonları ta-

Cephede vaziyet Almanlar yeni mevzilerine yerleşme ler. Ei'!er simdiki. ambargonun kaldırıl - ediJPcek, 700 yük vagonu yeniden yapıla- mır ve yeniden lnşn olunacağı gibi lokomo _ 
Pans 22 (A.A.) _ Fransız yüksek ku- safhasından sonra Fransız hatlarının ha- mq~ bizi bitaraf bir va:riyete sokmak gi- ı-aktır. t1flerim1z de esaslı blr surette tamir edile _ 

~:nd:ınlığının emrile yapılmış olan fev- kiki vaziyeti ve kuvveti hakkında geniş bi hir netice tevlid edecek olur ise dü - Lokomatif atölvesinde senede 120 lo - bilecektir. Demlryollarunızın mükemmel bir 
ql.icle mahira e har ketler Alınan u _ malumat elde etmeğe çalışıyorlar. Al - şünce ve akideleri ve siyasetleri bizim - kcmotif tamir .edilecektir. . . surette 1şleyebllmes1 için de yalnız bu test _ 
1nu-t k .. ~ elA 1 ' b manlar bu hatların şimdiye kadar ancak kilere tamamivle uvgun olan bu memie- Fabrikanın ınşası ve makınelerı altı 8atın vücudc getirllmesl k~n değildir Bun -•• , arargu.uının p an arını ozmuş - . ~ . · . ·ı li 1 l t · tur. çevresini anlıyebilmışlerdir. ketlcre karşı bıtaraf kalmamağı tercih mı Y~n rava ma .o muş ur. . tarı işletebilmek için san'a.tkArlara llyakat... 

B 1 b" h b Al Fransızlar tarafından da ayni maksat- <'derim MunakalAt, Adlıyc, Maarıf ve Nafıa 11 memur ve müstahdemlere 1ht1yacı vardı 
~~~:yaAglıne en t ır klara ere ~zarlaned - Jarh küçük keşif kollan ve pusu hare - l'.fü~kerat sakin ve yeknasak bir ha- Vel. !lleri ve 3 hususi tren Sıvastaki me- Bu teknik elemanları yetiştirmek mak.8ad1~ 
w.c, an opra ı.nı ışga en ' · d k ·· · An1 •. -

ansız k t t k b .. yilk b" ta _ kctlerine tevevss\ll olunmaktadır. Husu- va i~inde devam etmiştir. rasım en s~nra . a şamuzerı J\Jaraya le Esktşehirde tesfs etmiş olduğumuz met _ 
l'\ız ;er ı~a ::as arşı u d "d"~r : sile ki bu haftanın muhtelif siyasi hadi - Pazartesi umumi müzakeratın son gü- hareket etmışlerdır. tebden istifade ettik. Bu elemanlarla şimdi 
ltat il-a~ı:ı: :aşk~~:ın Ge~e~:f"a!ı.: selerfnden sonra Alman rüesası askcrl nil olı.cak ~e Salı günü Pittman projesi Münakalat Vekilinin nutku açılmasını ynpacağunız atölyeler lşlemete 
ltn Pişdar mevzilerde bulunan kıtaat sahada mühim kararlar ittihaz edebilir - hakkında teklif edilmiş olan tadilat ilk Sıvas 22 (A A ) _ Lokomotif ve va- ba.şlıyacaktır. Memur ve müstahdemlerin 
lrttlste ı ak Ü büf" k t t tzr ler. defa olarak reye konulacaktır. ..1 . . · · 1 . . d M"" fenni kablllyet ve kudretlerini bir taraftan 
ol sna om zere un ı aa ı g ı "Dil k J d A 'k d b' l'k k b' . gon ato yesının açıma merasımın c u- böylece arttırırken onların mal.şet ve ıstık_ 
ıır:ra~ geri almıştır. Almanlar, bu ~in oyanın en mfi emme or usu,, men a a ır ı a IDCBI nakaJat Vekili Ali Çetlnkaya aşağıdaki ballerlnl, tekaüdlfiklerlnl de tahtı emniyete 

~un. sonra. f_arkına v.armışlardır. Londra 22 (A.A.) - Lord Rothermere Nevyork 22 (A.A.) - Nevyor Herald nut1rn irad etmişlerdir: alnn kanunlar Millet Meclls1nln truıvtb1nden 
~ımdı, bir ıki tarassud noktası müs - bugün beyanatta bulunarak Fransız or - Tri!:.une'ün Vaşington muhabiri, B. Ruz- Büyük Millet Meclisinin muhterem geçmiş ve tatbik sahnsına konulmuştur. 
~il olmak üzere Fransız hattı, Alman- dusJnu methilsena eylemiş ve cFransız velt'irı ambargonun kaldırılmasına mü - meb'usları, sayın vekiller, Erzurum is - A d v b' 
ın nsız hududunu takib etmekte ve Al- ordusu karşısında İngiliz erkanıharbiye - teallik reylerin verilmesini müteakib ö- tasyonunun açılmasından bföstifade Sı- rza eger ır ese~ 
ra:nları Rhin, Moselle, Sar nehirleri a - sinin ve İngiliz askert mütehassıslarının nümüzdeki Riyaseticümhur intihabatın - vas atölyesini de açabilmek fırsatını ele ŞlmdJ göreceğiniz müessese mllleltln tak-
18.kınria bulunan tuğyana uğram~ mın - müttehid sözü şudur: Bugünkü Fransız da namzetliğini koymıyacağını ve ken - geçirdiğimizden dolayı bahtiyarız. Dave- dlr ve muhnbbetlne arza değer bir eserdir. 
tak aıDrla uğraşmak mecburiyetinde bı - ordusu dünyanın en mükemmel ordusu- disine halef olarak ali mahkeme Azasın - timizi kabul "derek geldiğinizden do - Şimendifer manzumesini tamamlıyan blr te.. 

tnııktadır. Almanlar, bazan 6 mil gc- dur.> demiştir. dan William Arville Douglas'ı gösterece- layı 'hepinizi hürmetle seJamlnrım. sistir. 

İngiltere Çanka yşek' e 
yardım etmiyeceğini 

bildirmiş 

Bir tahtelbahirle 
dört saat çarpışan 

ticaret gemisi 
TokYo 22 (A.A.) - Domei ajansının Nevyork 22 CA.A.> - Dün Heronspool ge -

öğrendiğine göre, İngiltere hariciye Na- mis1nin mürettebatından 39 kf§l ile beraber 
tın Lord Halifaks, muhasamatın bida - buraya gelmiş olan mezkür gemlnin telsiz _ 
Yeti?de Londradaki Çin elçisine yaptığı c1s1 Geor~ Haresn.ape, b1r Alın.an tahtelba
~~.qatt:ı İngilterenin Mareşal Çan-Kay- h1rf ile tek bir topla müsellA.h olan tendi ge.. 
'ır'K'e ne doğrudan doğruya, ne de bilva- miler! arasında vu.tua gelm.14 olan muhare • 
il.ta ~aı:dımda bulunamıyacağını haber beyt hikAye etınlştlr. Harenspool gem.isi, Teş.. 
Yermıştır. rlnJevvelln ıs llnde batmıştır. Bu felAketten 

Viyanada Şuşnig lehine 
hayatlarını kurtaranlar, Presldent Hardlng 
tmnsatlantfti tarafından tahlis edllmLşler -
dir. Telsiz memuru, vak'ayı şu suretle hikAye 

tezahürat yapılmış e~~~tetti-kten blra.z sonra bir Al -
man tahtelbahirlnJn Eınlle Muget adındald 

Londra 22 (A.A.) - Viyanadan Ce- Fraruıu vapuruna hücum etmekte olduğunu 
~reye gelen ve sözilne itimad edilir bir gördük. Biraz sonra taht.lbahlr, hücumları
b' ~se, Şuşnig'i, Viyana caddelerinden nı bize tevcih etti. Tek bir topla dört saa~ 
ı:-1nde, iki bastona dayana dayana, ilk muharebe etmek mecburiyetinde kaldık. Tah 
dü~ı~n mezarını ziyarete giderken gör- telbahlr, bizi bombardıman etmek için mft.. 
tt nu, Sunday Express gazetesinin Ce- tıemadlyen oonhıe dalıyor ve su yüzüne çıkı... 
~vre muhabirine söylemiştir. Yanında, yardu. Biz, OJcyanusda mtuemadtyen zikzak 
rn cum taburları milisi efradı bulunuyor- ve kar§ılıklı bombardıman yaptık. Tahtel _ 
Ya. u~ ve Ş~ig yoldan geçerken, halk. bahir, bize tazıa yaklaşmab cesaret edemi -
b !:1sın Ş~nig, yaşasın Avusturya, diye Yordu. Nihayet bizi torpl.lkmeğe muvaffak 
aı.ırıyormuş. oldu. Tahll.slye sandalla.rına blnmiJ olan ml1 

ki~~~~~ taraftan, bazı şayialara göre, es- rettebat Presldant Harding traMa.tJant1tl 
\' ~vekilin ikinci kansı sabık kontes tarafından alınıp kurtarıldı. 
~ka Fugger devlete k.arşı hasmane ha

et suçundan tevkif edilmiştir. Bir deniz 
Muharebesi mi? Po/onganın bir 

Protestosu Londra 22 <A.A.) - Röyter ajansının Stok 

11 
Parts 22 °(A.A.) _ Polonya hükfunet1 eç _ holmden öğrendiğine göre, şimali Jutland'da 
etıı Inemleketlerdekl mümessillerine verdltf Wn Hlntshals'dekl balıkçılar Danimarka 

t.a1ıınatta nemwrlnde bulundukları hükthne.. 1 açıklarında bir takını harb gemileri arasın
te blrer nota vererek Sovyet makamall ta _ da bir deniz muharebesi olduğunu blldlr -
l'aflndan Polonyada. işgal etmiş oldukları mlşlerdlr. Bu harb gemilerinin hüvi~tl te.s.. 
1'erıercıe yapılan pleblsltl protesto etınele _ bit edllemernJ.ştlr. 
l'hıı bUdinnl.§tlr. - --- - - -

c1a tukaslevtez, Da.ladye•ye tevdi ettiği nota.-
diyor ki: 

Askeri lışga1 altında yapılan plebisit.in bey 
~Uel hukuka mugayir olduğunu müşahe
~Ve binaenaleyh mezkfır plebisiti hllküm
tııe 8.d<1eyler. Polonya hükiimetl plebisit 
.... _tı<ıe&nı kat'iyen meşru ve kanuni ola.rak 
~Yam az. 

L;tvanyalılar Vilnovu 
biran evvel iş~al etmek 

İsfiyorlar 

Ribbentrop 
bir nutuk 
söyliyecek 

Roma 22 (Hususi> - Önümüzdeki Salı gö
nü Alman hariciye nazırı Rlbbentrop, Dan _ 
zlg'e gidecek, ve orada yapılacak olan Nazı 
toplantısında bir nutuk söyliyecektlr. 

Irak - Ameika fc:ıret 
h 1 • m ·a eaesı 

Bal?'dad 22 (A.A.) - Irakla Birleşik A · 

~ni Han etmesi muhtemel bulunduğunu Büyük demiryolu insa sivasetini şüp - Bunu üzıerlcrimlze düşen vazifeleri yapını~ 
bildirmektedir. hesiz olarak başta Ebedi Şef Atatürk olmaktan duyduğumuz bir emniyet lle hu -

Mt>zktlr muhabirin avni telgrafında oldu~ halde Milli Şef ve Cüı:nhurreisi zurunuzda ve mlllete karşı fttlharlıı ifade e
B. Ruzvelt'in iki maruf Cümhuriyetçinin İsmet İnönünün sarsılmaz karar ve ira - derim. 
iştirakile bir milli birlik kabinesi teş _ desinP borcluyuz. Benimle_ beraber çalışan nrkadaşlımm bu 
kil etmek üzere yakında kabinede tadi - Demlryolu sivasctimiz her sene mun- hususta gosterdlklerl büyük gayret ve fe -
lAt yapacağı haber verilmektedir. tazam bir pro~am dahilinde ve esaslı dakfı.rlığı da teşekkürle yft.dedcrlm. 

Türkivenin nüfusu 
18 milyon 

Ankara 22 (Husus!) - 940 Teşrinievvelln: 
oo umumi sayım yapılacaktır. Bu maksadın 
şimdiden ha.zırlıklnro. başlanmıştır. Ikl veya 
üç yerde ve blr t.anesl Ha.tayda olmak üzere 
yakında tecrübe sayımları vapılması muta -
savverdlr. 94-0 sayımı evvelkilere nlsbetle da
ha muva.f1ak1yeU1 olacak ve eski tecrübeler. 
den istila.de edileoektir. Yeni sayımda mes -
Iete ald sualler tevsi olunacaktır. 
Hatayın a.navntnna iltlhatn münasebetlle 

memleket nüfusu 270 bin vat.!l.ndaş kazan -
mıştır. Yeni sayımda Türklye nüfusunun 18 
milyona yaklaştığı her halde tebeyyün ede
cektir. 

Ark Roval ta_ yare 
gemisinin batırıld!ğı 
nz.sıl suyu bulmus 

bir s•ırette inkisaf etmiş ve en btivük Her lşde dalma bizi ç~ışmayn sevkeden 
mcr"uılesini elde etmistir. Ecnı>bi şirket- büyüklerlmlze, Mlllt Şef Inönü'ye huzuru -
lerd<>n satın almAk suretile millileştirdi _ nuzda dllerek tazim ve sada.katler1mlz1 ar. 
*.'imiz hatlarla brraber buciin demirvoJ- zederlm. Atölyenin burada tesis edilmiş ol -
larım•zın u7unlu1'1u yedi bin küsur kilo- masının muhtelif sebeblert vardır. Bunlar -
metreye varmıştır. dan blrlnclst mütarekeden sonra mllll hak 

" . ve tsttkl~ davamızı burndnn llll.n etmek fır. 
Muteharrık ve~ıtalar satına nail oluşumuzdur. İkincisi Slvns Şar. 

Dem1ryolları malürnunuzdur ki, yere ve kın kapısıdır, ve mühim bir kısun haUan -
toprağa tesblt edilen ray vesaire ile bir ta -ı mızın teın.ı noktası olmasıdır. 
tun sabit binalar depolarla köprülerden 1- Bu tesisatın Sivaslıların \"e rnllletımlzln 
baret değildir. Bu sn bit tesisatın bernber 

1 
refah ve sa.adetine vasıta olmasını ve bfittir 

aynca müteharrik vasıtnlar vardır ki, bun. yurda kutlu olmasını dilerim. 

ita/yan - Yugoslav j Surig1>.nl;ı ilk 
Ticaret itilafı 1 Cfmhurreisi öldil 
Roma, 22 (A.A.> - Burada bulunmakta o.. cenova, 22 (A.A.> - Surtyenin ilk Cüm-• 

lan Yugoslav ticaret heyetinin İtalya ile blr 1 hurrefsl Meluned Ali Bey Abid, bir kalb sek.. . 
ltilli.f aktetmi.ş olduğu bildirilmektedir. teslnd.en vefat etmiştir. 

Bu ltlllfı.fname, harb çıkAhdanberi hayll 
müteessir olmuş olan Yugoslav ticaretini te,,.. 
hll edecek rnnhlycttedlr. 

Atlas O~yanusunda 
b"r A 1 man gemisi b tırıldı 

Garbi Ukranya ve r eyaz Paris 22 (A.A.) - Matin gazetesinin 
Rusy?d S'°Çİm yap1)dı Bu~n_os - Aire:'~.cn öğrendiğine göre bir 

• İng11•z kruvazöru, geçenlerde Atlas Ok -
Moskova 22 (A.A.>_ - Polonyaya ald gar - yanusunun cenubundan Clement ismin -

bi Ukranya ve garbı Beyaz Rusya kısımla -ı deki gemiyi batırmış olan Schvabunland 
nnda bugün mllli meclis için intihabat ya- admdaki Alman gemisini batırmıştır. ln-

Londra 22 (A.A.) - İnglllz amlrallığının 1 pılınıştır. Beş bin müntehlb için blr meb'WI ı gııİz harb gemisi Schvabunland'ın mil -
mükerrer ve kat1 tek'ılblerlne rağmen Al - seçilecektir. On sekiz ya§ından yukarı, her- rct•ı>'>ahnı süva;isini ve Alınan gemist 
mıın radyosu İngtuz tayyare gemisi cıArk kes intihabata iştirak edebllecektir. Oarbt tar~{ından' müsadere edilmi~ olan Cle -
Royabln batırılmış olduğunu ısrarla lltuı Ukranya meclisi Lwow'da ve garbi Beyaz ment gemisi mürettebatını alıp kurtar -
etmiştir. Hakikat nedir? Bunu Lord Dene _ Rusya meclisi de Blallstoll'de toplanacak - mıştır. 
gal bugi\n söylemiştir : tır. 

(';.e .. enlerde Alman tayyareleri tara - J Sovyetlerin ticaret 
fınj!ln hasara uğrııt1lan bir İngiliz deniz- z-·ir· İzcileri Ankararla ·ıı•v• . ı·w• 
altısının imdadına koşan harb gemileri İzmir 22 (A.A.) _ Ankarnda yapılacak mÜmeSSI lgl muaVID Igl 
arasında Ark Royal da bulunuyordu. Bu Ctimhurlyet bnyramı şenllkleri:ıe iştirak e _ Moskova 22 (A.A.) - Tass ajansı bU-
gemideki avcı tayyareleri Alman tayya - dıecek olan 144 izci, bu sabahki trenle An - diriyor: 
relerinin tardına vardım etmiştir. AI - karaya hareket etmiştir. İzcller, Cümhuriyei Halk komiserleri konseyi, Aleksee.rt 
man pilotları uwkla!!!trken son bir defa bayramı şenliklerinden sonra, Ha.taya da Sovyf'tler ittihadı Türkiye ticaret mOmet 
f?erivP bakmışlar ve Ark Roval'ı yana ya- tetkik seyahatine çıkacaklardır. silliği muavinliğine tayin etmiştir. 
tıyor zannetmişlerdir. Halbuki mezklır ·······································••t••··········································································-...... 
j?emi bu esnada biitün süratile dümen kı
nvor<lu. Alman pilotları bu müşahede il
zerine Ark Royal'in battığını veva ağır 
hasara uj!radığını Alman karargahına ha 
ber vermişlerdir. Bir müddet sonra yan -
hslıl?ı anlıvnn Alman taVYarectleri kcy -
fiveti Alman propa~anda idaresine bil -
dirmişlerse de bu idare yalan haberi işa
:ıd c> rt~vam evJemiştir. 

y,nl rekn11lovak 
HiftumPfi 
Te.~Pkkül edt,,or 

Sabahtan Sabaha 
• 

iç Anadolu 
' Dün Enurum derniryolu itlemere açıldı. Ayn.I ıün Sivuta bir demlryoln atel7elt 

işlemeye başladı. Bu a.teıyede Orta Anadohı çocu.klan çalışıyorlar. Zatranboluda 
bir demir f~rlkası karuldu. Fabrlkanm bltundufu Kara.bük köyil geeen J11 ker-
T&n ıeçmez, kuş uçmaz bir uaa 7erdl Bu&iin lflklar içindedir. sıvasa yakın Tur.. 
bal eskiden mütevazı, fakir biı' kasaba Adi. Orada bir şeker fabrikaaı kurulda. H~
yatı defişiverdl. Trakya.ds Alpulhı ,eker fabrikası bulundulu yerin halkı için ad&. 
tl bir hareket kaynatı oldıa. Ka:rsel'lde kumlan tezıiiblar, atelyöler ""' fabrlkalal' 
binlerce Anadolu çocutunu san'at 11ahlbl yaptı. Bütün bunlıula beraber Orta Ana.. kaunas 22 (A.A.) - -Havas:. Son resmi 

~it. Vllno'nun Lltvanya tarafından tşgall 
1 

Moskovada yapılmakta ol n müzakere _ 
<lerın netıcclenmesıne artık bir engel knlmn-
ığı Uınldı izhar olunmaktadır. 
Salahiyettar rnehafll hududhnn tererrıi _ 

ahtue tesbit edildiğini ileri sürerek vnkl tıı _ 
a hürü izah edlyorlnr. 

merika arasında 1938 Kanunuevvelinde Londar, 22 (A.A.) - B .. Bene§, Fraruıada 
imznlanan ticaret ve seyrisefain mua - kısa bir müddet kaldıktan sonra. Londraya 
hed':?l:ı i, meclis tarafından tasdik cdilmış- avdet etmiştir. Yeni bir Çekoslovak hükt-
tir. v metinin teşklll mutasaTVerdlr. 

d<J.unun hemen her kö,esinde açılan fabrikalar boraların hayatını birdenbire can. 
landirdL Halkı uyandırcb, refah ıeth'dl. Köylü motôrü, makineyi, elektrik .. ıtını 

- tanıdı. ve çarçabuk istinas ~yda etti. Büyük ~rleri yapan f&brlkalardır. Alman· 
yanın birçok modern ,ehlr ve kaaabalan dalı& önce birer fabrika sahası ldJ. Her 
fa.brlka bir site oldu. Bizim f9 Anadolu da ayni istikbale gidiyor. Anadoln çocaJt
lan rençper kalmalda.n kurtuluyorür. Unutmıyıi'..ım kJ dallıa evvel bıı çocuklar 
medrese av1ulıinnda. çürl\yüp giden uvalh softaeıklardı. Yol ve fabrika Orta Ana
dolu steplerinin durgun hayatına hareket verdi. Yalnız ehemmiyetle üzerinde du

rulacak bir mesele nrc!hr. Anadola çocukla.n çalışmak için köylerind~n bh'az uıa
ta gitseler mevsim sonuncb ııb tıuretı çekef.er. Bir fabrikada biraz it ve san'at 
ötrenmere kalmada.o kJ7lertııe danerıer. Bu itiyadı kaldırmak lazımdır . .-abrfka

J'& gelen köy1ti fabrikanın malı olmalıdır ve fabrfk:a.lar "!unları bulundukları yH. 

lere batlıyacak her ten yapmalıdıl'br. Ba ~ede Orta Aııadcıı:unun bo1 yerleri do

l.ck L!t~anyn kıtaatı Vllno'yu lş;alde sabırsız
bt ltostennektedlr. Kaunnsda dl b::ız ı nsa -

Yet müşahede ediliyor. 
[ ir Norveç vapuru 

daha b:ib ·ildı 
R:aunas 22 (A.A.l - Sovyet Ba.,vcktll Mo

~tor Moskovadn Notkevlçiu"ıı ka'Jul ede\""k Stokholm, 22 CA.A.) - 1500 ton hncmlnde
ı \'Yet kıtaatı tnMf1ndan to"11ne edilmiş o- k1 Gustav Adolf adındaki Norveç gemisi, bir 
an Vilno topr'.l~hrını Litv•,.•va ordusuııun çok c,yayı hfımll olduğu halde yolıı çıkrmş 
~cen işgale b'lcılıynb!!ec"it nl so}leml'j - iken Shetlnnd açıklarında bir Alman tahtel-
lr. 1 bahir! tarnfından batırılmı.ştır. 19 kl.şlden 

ti Nihai anlnsm"ı ft .. bura.va .. eı"" Rus a .. lrn . tlbaret olan mürettebatı, Rlscaye adındaki 
heyeti tnra~ır'!.an tmz:ılnna.:akt.r. Norveç gemisi tarafından kurtanlmı.ştır. 

İyi malürnat almakta olan mehafll, B. Be
neşln yeni hükQmeUn riyasetini kabule da
vet edileceğini söylemektedir. Yeni hükfıınet 
1ç.timalarını Londrnda aktedecektlr. 

Sovyetlerin Tokyo elçisi 
Moskova 22 (A.A.) - Sovyetlerin Tok 

yoJa maslahatgüzarlı~nı yapmış olan ve 
bu k,..rre büyük elçiliğe tayin edilen Sme 
tanin vazifesine başlamak üzere Mosko
vada~ Tokyoya hareket etmiştir. 

lar ve yeni 7enl tehirler ort&1a çakar. 
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( HAVA FENA· 
1 Hadiseler Karıısında ] Sehir , Daberleri J 

(Jümhuriyet 
bayramı 

hazırlıkları 
Cümhuriyctin 16 ncı yıldönümü mil -

TUrk - Rumen ticaret 
anlaşması müzakereleri 

bugün başhyor 
n:ı.sebetile Ankaraıda yapılaC'ak büyük Türkiye ile Romanya arasında yapı -
geçid resmine şehrimiz okullarından iş- lacl!k olan yeni ticaret anlaşması müza
tirak edecek olan izciler dün öğle ve ak- kerelerine bugün saat ıı de Tophane 
pm trenlerlle Ankaraya hareket etmiş- kö~küncte başlanacaktır. Mü~a!kereler 
lerdir. İstanbuldan Ankaraya giden 320 es&-:asında Türk heyetine, Ticaret Veka· 
kişilik izci kafilesi Erkek muallim rnek - let! dı~ ticaret dairesi reisi Bürhan Zih
tebllc, İstanbul erkek, Haydarpaşa, Ga- ni Sanus, Rumen heyetine de profesör 
latasaray, Vefa, Pcrtcvniyal ve Boğaziçi Dimitesko riyaset edecektir. 
liselerinden seçilmiştir. Edirneden şeh - Türk ve Rumen heyetleri evvelce bu 
rimize gelen 156 kişilik izci kafilesi de müzakereler için hazırlanmış olduğun -
diln Ankaraya hareket etmiştir. İzciler dan anlaşmanın süratle imzalanması ka
Hnydarpaşa istasyonunda okul arkadaş- bil olacaktır. 
lnn tarafından uğurlanmışlardır. İzciler Yeni anlaşmadan sonra memleketi -
Ankarada merasimle karşılanacaklar ve mizdı>n Romanyaya mühim miktarda 
mubtelif okullarda misafir edilecekler - pnmuk ihraç edilmesi ve Romanyadan 
dtr. pttrol, kutuluk kereste ve bir miktar da 

MDtef errlk: 
Nüfus sayımı h~z··hklan 

Vekillet Heyeti; 940 yılında yapılacak 
umumt nüfus yazımı için sokaklara isim 
veya numara ve bütün binalara numara 
konulması hakkında hazırlanan talimat
nameyi kabul etmiştir. 

selliiloz alınması mümkün olacaktır. 

Memltketimizin halen R<*nanynda 2 
milyon leylik bir blokajı va~dır. 

Türk - Rumen ticaret anlaşması müza
kerelerinin iki hafta kadar devam ede -
ı::eği uınnedilmektedir. 

Benzin yllklü bir 
Motör yanmaktan 
l(urtarıldı 
Dün limanda, iki tişinln hııfifce yara -

lanm1131le geçlştirllen çok tehllkell blr yan-

Mütekaid, dul 
ve yetimlerin 
yoklaması 

D ün hava çok güzeldi değil mi? j Yoktan var etmek haddimiz değil eli, 
Evvelki gün de öyle, hatta da- bütün yokların var olabilmesi için biı 

Maliye Vekaleti, mütekaidlerle dul ve 

ha evvelki gün de .. hatta hattA.. on beş 
g'.indenberl! 

- Ne iyi! 

ytti;nl~r için 6 ayda bir yapılmakta olan Diyorsunuz .. ben de bugüne kadar ne 
yoklamanın kısmen kald!ınlması. hak - iyi, demiştim. Fakat bugün fötr şapkamı 
kında bir kanun projesi hazırlamış ve önüme koyup, şöyle bir düşünceye da -
Büyük Millet Meclisine vermiştir. lınca ne mene hata ettiğimin kendim de 

farkına vardım. 
Bu projeye göre, mütekaidlerle dul -

- Fena mı? lar ve rcşid kız çocuklarile yüksek tah-
Diyorsunuz .. fena da söz mü? Fenanın 

sile devam etmiyen reşid erkek çocuk - f 
l l k . . b" _ t t enası ..• 
ar maaş a ma ıçın ızzat muracan e - S ğuk k d v v d 
. . .. .. .

1 
- o çı say ı, yagmur yagsay ı, 

tıkler1 ve fotoğraflı nfüus cuzdanları e fırtına göğü yere yeri göğe katsaydı da
rcsmi senedlerini gösterdikleri takdirde ha mı iyi olurdu? 
ba~ı-a biı muameleye tabi tutulmaksızın Tabii daha iyi olurdu. 
mnnc;hm kendil~rine verilecektir. _Niçin? 

Aylıklarını bızzat alamıyan maaş sa- Mi... Şimdi niçin olduğunu izah ede
hibl<"rile yüksek tahsilde bulunan erkek rim. 

çocuklar eskisi ~i~i yoklamaya :abi tu - Sonbc.harm ilk günlerinde birdenbire 
tufacaklnrdır. Layıhanın kanunıyet kes- soğuk çıkmış herkes olduğu gibi beni de 
bettikten sonra, ihtiyar mütckaidlerle ürkütmüştü. ' Evde soba kurulmamıştı. 
dul k~dmlar ve yet~m~er her 6 ayd~ bir Sobanın kurulmadığı bertaraf; soba ku· 
~l:dıyelerd-en_ ve ıht~var _heyetlennden nılmuş olsaydı bile sobada yakacak kö
ılmııhabeı getırmek külfetmden kurtu - mür henüz alınmamıştı. 
lacnklardır Bu bir, sayrnıya başlarsam birbiri ar-

Srhir işleri: 

Fırınlar bugün yeni tip unla 
ekmek çıkanyorlar 

dına gelir: 
Benim paltom yoktu, karımın mantosu 

yoktu, çocuğumun muşambası, şct;onu 

yoktu. Evin damında kfremid yoktu, hiz
metçinin battaniyesi yoktu. 

Şehrimizdeki fırınlar bugünden itibaren Kafi değil mi?. Ardı arkası gelmiyc-
bel~Uyenln tesblt ettiği yeni tip unla ekmek cek cyoktu.Jan tek tek saymıyayım .: 

miktar akçeye ihtiyaç vardı. Hemen işıı 

koyulmuştum. Sağdan soldan borç aldıın 
Kömür parası, giyecek parası, şu bu pa· 
rası tekmillendi. Tekmillendi amma tek• 
mil!enir tekmillenmez, hava da açılıverdi 

Gökyüzüne baktım: 
- Bu havada da kömilr alınır mı? 
Yazlık elbisemi giyip sokağa çıkarken 

düşündüm: 

- Şimdi palto ısmarlasam bana tcrzf 
bile güler. 

Karım yazlık robunu giyiyordu: 
- Kürklü mantonun şimdi sırası mı? 
Böv1e düşünerek, borç harç bulduğuın 

parahrh har vurup harman savurdum. 
Or.ln da gitti. 

D:.in hava çok güzeldi değil mi? Evvel~ 
ki gün de öyle, hatta daha evvelki güıı 
de ... hatta hatta .. on beş günden beri hep 
güzE'l gidiyor. 
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- Ne iyi! 

Diyorsunuz.. ben de ne iyi demiştlııU 
Fakat bugün fötr şapknmı önüme koyup 
kömlir icin. kışlık giyimler için borç ba1'9 
tedarik ettiğim parayı havayı güzel g~ 
riince sarfetmekle ne büyük bir hata lf
lf"di.f:imi pek iyi anladım. 

Pek iyi anladım. Cünkü akşama doğru 
hava birden bire değişiverdi ve birden• 

1 
bire soğuk çıktı. 

r:J um~t dJulfwl 

Tslimntnameye göre belediye teşki -
Utı olan yerlerde belediye hududu için
deki yerlerde sokaklar isim veya numa
ralanacak, her eve ve insan oturan her 
binaya numara konulacaktır. Belediye 
teşkilatı olmıyan yerlerde bütün bina -
lara numara konulacak sokaklara isim 

gın ba.şlangıcı olmW}tur. çıkarmağa başlıyacaklardır. Belediye mü - c=======-====-========-============================--
Rbıe llnlanına kayıdlı ve Rıza kaptanın 1- j fett!şlert fırınlarda yeni çeşni unla çıkarılan 

daresindeld 18 tonluk Ankara motörü Bervt _ ekmekleri sık ınk kontrol edeceklerdır. 
burnunda Sokont Vakum kumpanyasına aid 

ve numara koymak ihtiyari olacaktır. takeleden i:zmıte götürmek üzere 1450 tene - Bir otomobil bir kııdı 1 yaraladı 
C Bunları biliyor mu idiniz ? =ı. 

Numarası bulunmıyan her binaya ve- ke benzin ve mühim mlktarda da gaz yük _ 
rilecek numara plakaları için bina sa _ 1emtşttr. Şoför Halil oğlu Ali idaresindeki 2559 nu - 26.360 saat dans 

Bi Üdd t tö - 1 t ğ b maralı otomobil evv~lki gün Caddebosta.m hlblerinden yalnız plakanın maliyet fi- r m e sonra mo ru ça ış ırma a aş o·· d 
layan makinist Mehmed sigara yakmak üze- ile Suadlye arasında, Erenköyde oturan 55 unya ans şam 

atı alınacak, fazla para alınmıyacaktır. re kibritlnl çakmış, bu 51I'tıda tenekelerden yaşlarında Fatma adında bir kadına çarpa- piyonu Jimmie 
İçinde bulundukları binalara numara aızan benzin ate., alarak fı.nide parlamıştır. ı rak muhtelit yerlerinden yaralam~tır. Heran'ın şimdiye 
konulmasına muhalefet edenler, numa - . Bu arada makinist Mehmedle tayfalardan Yaralı Fatma tedavi için kaldınldığı Hııy- kadar iştirak ctti
ralan bozanlar para cezasına çarpbrıla- Dyııs muhtelif yerlerinden yaralanmışlar ·j darpaşa Nümune hastanesinde biraz sonra ği dans müsaba -
caklardır d~~ ölmü.ş, şoför yakalanarak tahkiitı:ı.ta başlan- kalannda dans et-

Numara işi Mayıs 940 tarihine kadar .1..9tiaıt müte~klb kder~al mo~~e ~elen kum lmıştır. tigyi saatlerin ye. 
. panya memur an en vası a arı e ynng> - .............................................................. _ 

ikmal edılmiş olacaktır. nı önlemiş ve .ııöndünnüşlerd1r. • A künu 263130 tutar. 
Devlet Demiryollan n~kliye ücretle~i Yaralılar ha.cıtaneye kal~ırılmış ve kaza Bayan Me zıyet (Va - Nu) 

. etrafında tahkikata başlanmıştır. • • 
Devlet Demıryolları İdaresi, muvasa- nun Cenaze merasımı 

lat istasyonlarına gitmek için muhtelif v; h i b p /k / Vefatını teessürle yazdığımız muharrir nr-
yollar bulunan hatlarda yolculann uzun e llŞB eVIJe kadaşımız VfUA Nfıreddln Vı\ _ Nü'nun zcvce-
veya kıs::ı yolu takib edeceklerine göre GÜ n ile l d I Bl ve merhum Çürüksulu Ma!unml Paşa kızı 
nlınacak ücretler hakkında yeni baı.ı U .. Bayan MEZİYET VA _ NÜ"nun cenazesi bu- arasındaki görü -

. . . . zun zam~ndanberl Türkiye haricinde gün aant on buçukta Knbatqta iskele karşı- ·· f rk kö eğin 
. kar;\rlar . verrnıştır. Yolcuların ekserısı - bulunan ve Itıılyan _ Habeş harbinde, Habeş sında Çürüksulu Mahmud Paşa konağından nuş a ı P 

Köpekle kurd 

Dok' or Hermanm eseri 

nin hangı yolun uzun, hangi yolun kısa ordusunda vazife almış olan eski 0.:,'"?llanlı 

1 

kaldınlnrak cenaze namazı Üsküdar isk.e- gözünün toparlak, 
olduğunu bilmediklerine göre. kişelerde ordusu _kumandanlımndan Vehlb Pa.,a ev - le camisinde kılındıktan sonra Karacaah- ·kurdun gözünün 
yolcularıı en kısa yoldan bilet verilecek- vdki gün Romnnya ban<iıralı blr vapurla med"de aile mezarlığına defned!lecektlr. d ·ır olmasıdır 
. U ld ~hrlmlze gelmiştir. •••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• e meyı ı . 

feylezofumuz 
.ıiddir. 

Hocaya' 

* tır. zun yo an gitmek istiyen yolcu -

ııtr bu mesafeye aid ücret mukabilinde /stanlıul _ B errn ( Ti VAT ROL AR ) * 
UZ'Jn yol bileti alacaklardır. Katar me - - - Kara feneri insan kafeslAri ,. 

murları kısa yoldan bilet almış olup da Tay pare SP.f er· 11rl 
uzun yoldan giden yolcuların biletlPrine Hnrb vaziyeti dolayııılle tatil edilen İstan.. 
kafann duracağı ilk istasyonda takib e- bul - Berlln tayyare postalnrı Çar.şamba gii
dcc-ekleri yolu yazdıracak ve ücret farkı nünden itibaren tekrar ~ıy:ıcaktır. Sefer
tahsil ettirecektir. Gidi _ Dö .. b "l ti ler için hazırlıklar blUrllmişt-tr. Alman 

ş nuş 1 e Luttha.nza hava yollan nakliyat şirketi İs -
alıp da gidiş veva dönüste uzun yolu ta- ta.nbuı _ Berlln hava hattında çall'3-cak tay 
1db eden yolcudan ücret farkı umuma ynreler1e pilot ve maklnlsUertn lslmJerlnl mü 
mahsuf) tarife üzerinden hesab edilerek nakalat Vekfl.letlne bildlrml.§tlr. 
alınacaktır. 

Rus bah-riyf"lilerinin vezi ... t;si Poliste: 
Hariciye Vekili Şükrü Saraooğlunu Beyaz peynirle z-ahirlencn 

ŞEHİR TİYATROSL' 
İsttklu~ cajde..<ıl komedi kısmı 

akşam ıraat 20,30 da 

Hindistan Cevizi 

Halk Opereti - Akşam saat 9 - da 

Üç Yıldız 

Raşid Rıza ve S:ı.dl Tek tlyatr'lSu 
Bu ak.şanı Üsküdar Hale Binemasında 

(Yekta) 
Yarın gece: Kadıköy Hfılede 

Üvey babam 
Rusyadan getiren Moskova adlı Rus tor- bir kadın 
pltosile ona refakat eden Çuenrief torpi- Halk tiyatrosu pek yakında Şlahane Atilla 
t b. - b - Beylerbeyinde Fı.stıklı caddesinde oturan k g ı d ı~-ft"' rin b ı osu za ıtan. ve m.urette atı dun husu.si Halll kızı Servet adında genç bir kadın dün par az nosun a "°''........,e e aşıyor 
surette şehn gezrnışler ve bu arada mil- ·bakkaldan aldığı beyaz peynlri yedikten son 
ze \'e camllerl ziyaret etmişlerdir. ra 1.Chirlenme alil.imi g&term!§tlr. 

Misafir Rus gemileri bugün limanımız Bir müddet 30nra aancılıı.r içinde kıvran-
dan ayrılacaklardır. nuıP ba.şhyan Senet berayt tedavi Nfimu -

• ne ha.!tanesine kaldırılm~. !>akkal hakkında 
Semplon ekspresı rötarla geldi takibata başlanmııt.ır. 
Dün sabahki konvansiyonel treni bir Bir sandal kB7as· 

salt, scmplon ekspresi de iki buçuk saat 
_ . . . . Dün Haliçte bir sandal kaz.ası olmuştur. 

rotarla Sırkecıye gelmıştır. Bu teahhu - :Halil kaptanın ldarealndekl kum motörü, 01-

run sebebi harb vaziyeti dolayısile Av- ball önlerinden ~ken içln.de dört yolcu 
rupa memleketlerinde yapılan sıkı kon- 1 bulunan bir sandala çarparak dev1rml§Ur. 
trollardır ı Bu müsademede 8&Ddal lnıde b&tm14 ve 1-

Dünkü sernp1on ekspresile birk Al- çlndeki mU.ter1ler denize dökülmft4lerdlr. 
aç 1 ~aza?ıedeler bir hayli au yuttuktan sonra 

man ailesi de şehrimize gelmişler - etraftan ,eUşenlerln yardımlle kurt&rılmlf-
dir. I&rdır. 6fa----•,. 1STANBULDA iLK DEFA .. 41 _____ , .. 

Senenin en bOyllk w en beyecttnlı POLO MAÇ 1 

Pek yakında L A L E Sinemasında 
Holıvud Komiklerinin şahı .•••. Ve Neş'e Aşısı 

JOE BRAVN 
TOrkçe 

POLO ŞAMPiYONU 
Fılminde LALE Salonlarında Neş'e Kasırgası Koparacak, LALE Perde

sinde İstanbullulara Kahkaha Golleri Yağdıracaktır. 

İ.mıall Dümbüllü temslllert - l3u akşam 
Beşiktaş Suadpar'k .sinemasında 

( Şeytanın daveti ) 
Komedi. 3 P. zengin Varyete 

O 1 K KAT ... 

SAKARYA 
Pek ·ya~ında : 

Sine
ması 

BÜYÜK . v~ YENİ fllml.er . 
serisine başlıyor 

Çok eskiden Ef-
Deniz fenerleri ganistanda dağlık 

tarzında yapılmış arazide eşkiyaYla 

kara feneri Liu - sık sık tesadüf edi-
holn'da görülebi • lirdi. Devrin hüklı 
lir. Bu fener otuz meti eşkiyayı ten-
kilometre uzağa kil maksadile bir -
kadar uzun bir me- çok yerlere sırıklar üzerine bir insan sı-
safeyi aydınlat - ğacak ku.dar kafesler yaptırmıştı. Yaka• 
makta ve yolcula - l:ınan eşkiya bu kafeslere hapsedilir, ö "i 
ra yollıırını göstermektedir. lünciyc kadar çıkarılmazdı. \ ...................................................... -............. -...... ···-·-· .................... ---···..-.-. 

Okuyucularıma 
Covahfarım •• 
Bayan cPerişan> a: 
- cBeni hiç beklemediğim bir za -

manda terkettb diyorsunuz. Rüyet 
ufkunuz ne kadar da darJll1'? Bunu 
cnişanlı iken evli> hayatı yaşamaya 

başladığınız günden itibaren bekliye
cektiniz. 

Hayır, intikam alamazsınız. Mah -
keme sizin için bir hak tanımaz. cCe
miyeh hiçbir yardım vermez. Bu da
kLlcada yapacağınız tek şey bu adamı 
unutmak, sonra da hayatınızı tekrar 
kurmaya çalışmaktır. Fakat bu defa 
m~ru yoldan yiiriimek şartile. 

* Bayan cC. ç.,. ye: 
cSuçurnu inkar edemiyecek bir va-

1"yette görüldüm. Bununla beraber 
aramızda tamiri imkansız hiçbir va -
ziyet olmamıştı. BUtiln hAdlse bu tek 
kucaklaşmaya inhisar ediy<>rdu.> di -
yorsunuz. Ben inanıyorum. Fakat ko-

canızın benim gibi hareket etmesine 
ihtimal veremem. cTalfık istiyecek> 
diyorsunuz, hakkıdır. Fakat nasıl is "' 
bat edecek? Karakterinizi değiştir .. 
mek, zafınızı gidermek niyetinde ise-
niz sonuna kadıır sebat edebilirsinl:&. 
Fakat herşeyden evvel bir avukatla 
istişare ediniz. 

* ErZ1,rtmıda Bay cHu> ye: 
- Otellerde kabul resmi yaparak 

f!'?Vlenmeyi tes'id etmek> İstanbulda 
dnhi ynsak edildi, üzerinde mütalea 
yi\rütıneğc lüzum yok. cMen'i isrn .. 
fab ın metnini gösteriniz. Fakat slrlil 
cephenizde bu gibi düşünce farkları 

kanunla halledilmez, anlaşmak mec .. 
bur\yetindesiniz. 

* Bay cG. 1.n ye: 
- Amerikalı değilim, crenk1i insa-

na karşı düşmanlık> beslemem amma 
filtrinize iştirak edemiyorum. Hiç de~ 
ğilse gülünç görülürsünüz. 

TEYZE 
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(simEIYı.&J 
Btittin .. n:Yanın hayran kaldığı 
bir film: Vatan kurtaran aslan 
Bu filmin baş rolünü yapan Errol Flynn herkesin 

gözünde bir kahramanlık ilahı, kadınların 
kalbinde de bir aşk mabudu olarak yer aldı 

- RADYOLARDA -
PROPAGANDA HARBİ 

Oiinya radyolarının 
gazetelere geçmiyen 

neşriyatı 
Garb cephesini gördüm .. 

Fran•ız radyom •Öyledi: 
- c Vadimizi tutarak sizi bu gece garb 

cephesinin küçük bir kısmında gezdire -
cef;ız .• 

,Bir arkadaşımız yanında bir küçük 
zabıt oldu~ halde siperden sürünerek 
çıkh . Elinde tüfek yok, kücf.lk bir telefon 
makınesi var. Bu makinenin kordonu ar
karlsşımız ilerledikçe uzuyor, ileri siper 
telefon merkezine, telefon merkezi de 
telsiz i ·tasyonuna bağlıdır, dikkat ediniz. 
Şiır.di arkadaşımızın sesini işiteceksiniz.• 

* Ben İ stanbulun Maçka semtinde bir 
evdeyim. Ve 2500 kilometre uzak blr harb 
cephesinden gelen sesi dinliyorum. Ev -
velfı hafif bir hışıltı. Sonra net bir ses. 
Alman siperinin karşısından bir Fransız 
meslckdasım söylüyor: 

.--- Kohl köprüsünün karşısındayız. Ha 
.. " ay aydınlığı altında yıkık köprüyü 

·rmekten z.ivade sezerek seyrediyoruz. 
Ses yok. Bakınız tek bir tüf Pk sesi bile 

işitmiyorsunuz. Fakat itimad edilemez, 
bir sa'liye sonra radvonuz, bulunduğu -
nuz yere cehPnnemt bir güı ültü getirme
si ~ok mümkündür .. 

TUrk İngiliz, 
rrans1.z bar1.s 

muahedesi 
, 

;·····E;·;·kii···G~n ;r;ı2 H. N E~l~··E~ki·i;t'····.ı 
l " Son Posta ,, nın askeri muharriri . .............. _.__ ..... __. .... --.... ......... --......... -- ......... 

Biraz daha süründük. Biraz daha iJcr
lemc~e C31ıstık. Bana refakat eden kü -
çük zabit kula;?ımR fısıldadı: 

_ Bu noktada duralım. Ankarada Fransız ve lngiliz sefirleri muahedeyi imzalarlarken 

F.rrol f'lynn. ve (llivia de Havilland cVatan kurtaran aslan> filminde - Alman hatları ile aramızda ne ka- IB} alkanlarda ve Akdenizde sükfuıl elinde mala, Rama İmparatorluğunun 
MemlekeUerin mu edderatını altüst sitıir~erini o kadar bozmuş ve kendisini dar mesafe vardır dersiniz? lg) ve asayişi istemiyen acaba kim • güzel baş şehri Romaya, Via İmperia. 

eden, savısız ı·nsanları o"lu··me su··rükleyen o kadar hiddetlendirmiştir ki kocasını, - Nihayet 200 metre.. d' Aln So R l ' · k d kl l ·· -Gözleri~ karanlıi!a biraz daha alıştı. ır; ~anya mı? vyet usya Yeya e yı azan ~:ına a meşgu goruyor ~ 
ha.ı:b ha;ntın en eski tccellilerindendir. kendisi yanında .olmadan sokağa çık - Kel-.J köprüsünün altından hışıldayarak Roma mı?. Yoksa bizzat Balkanlılar duk. Harb, umranla meşgul olan bir 

Hangi milletin tarihini karıştırır ise - maktan meneylemiştir. l!eçen Ren sularını görür gibi oluyorum. mı?! .. Hayır, Balkanlarda sükun ve a. hükumeti işinde rahatsız edeceğinden 
lliz Ya birçok parlak zaferler, yahud da İş bununla da kalmamıştır. Scvvar, dalgalı bir şerid.. snyişi, •belki bu meşkf.ık. günler için, ekserıyn onun hiç ist~ği bir şey-
birçok hezimetler bulursunuz. Büyük za- Bir daha güzel Olivi .. de Haviland ile Kürük zabit kulal!ıma fısıldıyor: belld her dalın, istemiyen yoktur. di:'. 
ferler, ıtsırlardan asırlara: nesillerden film çevirmesini meneylemiştir. - Hayır, siyah de~ildir. Birkaç gün Almanya, Lehistan seferine başlar • Görülüyor ki Balkanları garbden ve 
nesillere bir destan halinde intikal eder. Errol Flynn'i, dünyanın gözünde bir evvı>l kovu yeşil bir ~e~gi ~ar~ı. Soı:ı ynğ ken ve üç gün sonra Lebistanın hami- ~malden tehdid eden yakın bir tehli. 
\re her zaman da büyük zaferler, büY:.ik kahramanlık ilahı. kadınların kalbinde ;ı~1r!ardan sonra değıştı. Şımdı kirlı sa - fori İngiltere ve Fransa ona har:b aç _ ke yoktur. Bizce şimalde de, Sovyet 
Vak'alar, büyük filmlere temel olur. hir aşk mabudu yapan bu san'atın, tekni- ı 11 ·~ • k d b" tıklan halde, İtalyanın harbe karışma. Rusy:mın garbt Galiçyaya uzanarak 

İc-i İ · · 'h. d 1 k b d · ğ. k d ı· b. 1 k tt ğ b" "k Ne:ırın ar asın 8 ır yamaç, yama - · h d d k d ·ı l . ll~e, ngılız. tarı ın e pa~. a ır e -ır .m. u re ın ır eşere yara .ı ı. uyu cm et('(:inde iki karartı var gördünüz suu istememişti. Çünkü böyle bir ka • Macanstan u u una a ar ı er eme. 
~aratan •Robın Hood.da boyle unutul - fılm (Vatanı kurtaran aslan) ısmı altın- mü? rı~manın ilk neticesi harbi Balkanlara si Orta Avrupanın Balkan]an herlıan. 
nııyan eserlerden biridir. Eski günlerde da şehrimizin büyük bir sinemasında _ Evet.. \•e Akdenize sirayet ettirmek olurdu. gi bir fazyik ve tehdid ihtimal ve isti • 
2a~anının en kudretli san'atkarlarından gösterilecektir. - Gündüz olsaydı o iki karartının mi- Bunun ise Almanyaya fayda yerine za. kametini tamamile paklamı.ş bulunmak 
b~~1 .. olan Douglas Fairbanks bu mevzuu ni mini, beyaz boyalı birer ev olduğunu rnrı dokunması çok daha muhtemel • bdır. Elhasıl Balkanlar doğu ve ce • 
büyuk bir filmde yaratmış; milyonlar yeni ve güzel bir film anlardıııız .. fak~t muhakkak ev olmıy~ - di. ntıbdan ve doğudan Türkiyc.nin rnev -
sarfcrlilen bu film, değil yalnız Amerika- c~ktılrkSoB~ra ?tıraB~ dathal solfa kbatkınız, 1ol~ Balkanlarda harb İtalyanın da hiç cudiyetile emniyettedir. 
llın bü ~ d.. . s . 1 k d agar ı . ır çı . ır ar a.. a 8 yanı ı ' ' . . 

: tun unyanın hayret ve takdırle- arı sıgara f a fft yorsunuz, ne ağaçlık. ne çit, ne de düz olmazs:ı şimdilik, menfaati iktizasın - Bızzat Balkanlılara gelınce arasıra 
linı k~.zanmıştır. . . ~ar'n .. A~manl~rın .gözü oyala~a~, ya - dan görülemez; çünkü Akdenizde fa • Bulgaristanı sarsan Dobrice ~e Adalar 

O gunden sonra sinema teknığı daha n~~tm:ı~ !çi~ bın hır kıyafete bti~n.?Ur - rialara sebeb olabilecek olan böyle bir denizi hum.malan nasıl olsa sıfaya mo.h 
faıta ilerledi reı'isörlerin dehası yeni duklerı ılerı tahkimat hattını goruyo - h r'hl k b·ı w. h. b' kum geçici bir hastalıktır Diğer Bal· 
4ı,,_, ' ' ruz > a e onun azana• ı ecegı ıç ır şey · 
-u atkarların kudreti, büyük filmlerde H... k 1 k d d k olmamasına rağmen kaybd'.lebileceği kan <levletleri ise bar:ı.ş ve sükun için .. 
göz al ih . t k1 ıç ses çı armamava ça ışara u a - . 1 . b km kta J...- k b. k 
ba an tişam ve azame veren ren er, larımızın ucile konuŞuyoruz, fakat gene çok şeyler vardır. Harb bir defa baş, • de ış erıne a a n 11.XlŞ a ır ay • 
tı Y~et uyandıran sahneler meydana ge- tehlikeli bir vaziyetteyiz. Arkadaşım tek- ~adımı arhk neler getirebileceği biline.. guları yoktur. 
rdı. rar mırıldanıyor: mez. Realist Roma, onun için, bitaraf _ Balkanlarda sükun ve Akdenizde ba. 
F<>nnin tekamül kanunları, şaheserler - Burada ~u~~umuz uz.adı. A_lman - lığın bütün meyvalarmı sükun için _ rış devam ettikçe ve bizi ve Balkanları 

Yaratılmasına hizmet eyledi. ! ,,/ l~r. k:ıranlık bır golgeyi farketmış ola. - d toplamagwı harbin şu··phcli kazançları- -tehdid eden bir tehlike olmadıkça n ., bılırler. Vakıa ateş açmıyor amma çekıl- t: .. t . . hed · en :~un en büyük dcllli, Amerikanın sek iyi ederiz.• na tercih etmiş bulunmaktadır. Turk • ngılız - Fransız m~a . esı, sa-
uvük fllm kumpanyalarından Mar - ı Alo, alo, burası Fransız radyosu. Gaı b Çeko-Slovakyanın parçalanması ve dec: güzel bir banş ve selam:tı . beş~r 

~ers Bros'un hazırlamış oKluğu, baştan cephesinde ~~hl.köprüsü .~arşıs~nda ~ap- Rütenyanın Macarlar tarafından işga1i vesıka~ı .olarak .. k.~lacaktır. Türkiycnın 
lJ.aıa renkli, ihtişam dolu yeni < Robin tıi?ı.m.ız hakıkı bır harb roporta1ını dm - smılarında Romanya ile Macaristanın bekledıği en buyuk fayda yurdda ve 
n OO(i ::::;:;,. Vatanı kurtaran aslan, filmidir. ledmız.. . . :ırası iki tar.aftruı t~h~dat yapacak ka. muhitte barış olduğu için ve o bu mu-
h.~~.\l görenler eskisine nazaran çok daha Evet, fakat fazla sakın bır geceye te - d bo 1 tu R y rı nhedeyi sırf bu bakımdan akdettiği i · 
.. ı<tı sadüf etti. ar zu muş . omanya ve uı-.os • . . . . . 

-e!llrnel olduğunu söylüyorlar. * lavya Macar irredentası karşısında da- çın. bek~Pmf'dıfü başka ıstıfade1erden 
ku Arrı~rika, en yüksek san'atkarlannı, en ima kuşku<ladırlar. Fakat bunların da -ıaten mustağnidfr. 
b lclretli teknisyenlerini, sayısız mem - Joan Esenndt Ne galib, ne de maglOb.. İtalyanm tavassutu i~ bugün uzlaşa - Biz kendi hesabımıza, yeni muahede 
a~ a~ını bu filmde toplamış, tarihin en United Artist filin kumpan)asına Alman radyosu •Öyledi: rak sükuna vardıklanm görüyoruz. yi, müttefiklerin siyasi bir zaferi ola: 
?n şh devirleri de bu eserin hazırlan - mcnrub bulunan güzel sinema yıldızı Jo.- . . . . . Dcm<>k, İtalya si.iJ...-Un istiyor. Tuna ve rnk rekiam edemeyiz. Ru muahedeyı 
... a1Strıa Yardım etmiş, en içli aşk hikl - an B0 nnett cSarı sigaralı kadın:a adında -- cFransız dınleyıcı, kendımızl koru- B Ik 1 ·d "k" Rom · · b' f k d' barış siyasetimiz bnkımın • 
·'e "ri b - .. t: • • • • • • mak için küçük bir hareket yapmak rnec- a an aı a su un a ıçın ır za - sır en ı ' 

.. u filmi süslemiştir. b~yuk bır filı:rı ç_evır.m.ıştir. Çok beğenıl- buriyetinde kaldık. Bu hareket netice _ rar değil, bir faydadır. dan tetkik ederken, onun ne Almanya. 
ta/lu şaheseri. şimdiye kadar çevrilen mış olan bu filmın mevzuu şudur: sinde Fransız ordusu harbin ba\mdanbt.'- Akdenizde bir barb İtalya için bir fa. yn ve ne de başka bir devlete aleyhtar 

61 lhi filmlerden ayıran en büyük husu- Kay Kerrigan adında güzel. sarışın biı ri _ı\lman toprağında işgal etme!te oldu- ciadır. İtalva 1 O : 15 sene evvel, bir rılı'1adıi~mı, hattft hiçbir devletin meş
'Y Y~; Yüksek ve fedakar bir aşka geniş kadın piyano başında Chopin'in eserleri- ğu yeri tahliye etti.. B~ ?a.kikada hudud harbde he~en çok bir şey kaybetrni - ru hak ve inkişaflanna da bir enı?el 
er Verilmesidir. .1i çalıyor ve herkes onu tebrik ediyor. ard am1-ıtzda. ~etne eski isdı' gıbıkd!r,h ve_ A1I"!an yecek de~1erde parasız ve imarsız, teşt:il etmediğini görüyoruz. Bu sebeb. lJ. k ev P reısı em n e ıyor ı, ep oy e Ka- · · - • 

d er es buna ikinci cRomeo ve Jülyet» Bu arada kendisine bir sigara ikram e- lacaktır. Biz sizinle harb etmek iBtemiyo- geri bir memleketti. Fakat bugün öyle le onu Balkanlarda, yakın doguda ve 
llnlehedir. diliyor. Fakat o, kendi sigaralarını tercih ruz. Bütün dileğimiz dostluğunuzu temin mi?! Bilakis her bir mermi ve her bir Akdenizde barış ve selameti beşer mu-

l'l llu filmi: cKaptan Blood», cKeşiC ala- t-yliyor. Bu sigaralar kf'ndisine Mısırdan etmektir.> bomba bugün İta1yada harab edebile- ahedesi adının verilme.imdeki isa·het!i 
~ gibi unutulmaz eserler yaratan ve gönderilmektedir ve sarı sigaralardır. Alman spikeri pürüzsüz bir Fransız ~e:k güzel bir"'f~izm eseri bulabilir. Bir takdfr ediyoruz. 

~lnerikanın en mükemmel san'atkanı Birdenbire telefon çalar. Genç kadın şiv~ile söylüy~r, esasen dr Fransızdır. hafta -evvel Mussoliniyi, bir resimde, H. E. Erldlet 
tak tanın E l Fi ·ı d ı'ma o- m;..,..firlerini terk ederek telefon ha ına Par•s gazetelerı bu ad~n Ji'redo_nnet ~- . . . . 

rıu an rro ynn ı e a ....,.. _ . ş dını taşıdı~ı ve vatana ihanet cunnü ı- za balledemiyerek gazetenızden soruyor- ce, 2sker aılesı muharebenın sonuna ka-
lla~· ku<Jretini süsliyen güzel Olivin de kof ar. Verilen haber muthıştir. Kızkarde- le askeri harb divanına verildiğini haber sun•ız. Gazeteniz de icabına göre avuka- dar h.iravı tecil etmek hakkına mnlıktir. 
ta ıllnd, Basil Rathborn ve daha birçok şi ölmüştür. Cesedi tanımak için zabıta verdiler. tına, doktoruna, iş adamına müracaat e- İki?ıci kiracı ise asil müstecirin vaziye -
l: nınrnış san'atkarlar çevirmişlerdir. omı müracaat eyle.miftir. Muhakkak ölüm cezasına çarpılacak _ den>k ö~eniyor, size c~ab veriyor. tindroir. 

trol Flynn'in bu filmdeki b'üyük kah - Kadın Amerlkadla San-Oi'ramiskoda tu-. Gıyaben olduktan sonra ne çıkar de- İşte bıze yapılan muracaatlardan bu . . ":" .. 
~ll?naııiığı ve büyük bir kudreti ile bütün sürtmekte olan bir adam yüzünden feci miyeUm. Ölünceye kadar hain tanına - tane..c:i: f 

1 
b" -k b. . k. h Fbrahns1ı.z spı~erınb•? vkerdd ığil tl c~v?bda 

<1.tl\erik k . .. • rak ecnebi toprağında yaşamak da ceza- - cMedam a an uyu ır evı ıra ar a ıne gıren ırço eve er ıçın a-
tur . a adınlığını kalbinden vurmuş- bır kararı tatbik mevkı.ne vazeyler. 1 b" .. ğü. d" ile tutmuş, sonra üç kısma ayırmış, ıki- tınacak ders vok mudur dersiniz? 

.. · Sımdi bütün dudaklar, onun güzd .. Bir müddet sonra Kay bu adam ile arın en uyu ur. · · k- a vermiş birincisini kendisine ............................................................. . 
\'ilcud" .. Alın d 'k rin · H fftl snıı ıray • ' Sebze ve meyva tarım sah .. .. unu, her kalbi teshir eden alevli karşılaşır. Ona tabanca ile hücum eder an ra . Y?8'1 spı e ın. er ı er alıkoymuş... ~ . . . • . ......, 
goıJerini h ö .. 1 k t tlı t b öld- .. B k' da h namına verdıği temınata gelince Fransız Bu kadının kiracılarından biri aske _ kooperatifler bırlıgı 
SUın , er g nu e a an a e es - ve onu urur. u va a n sonra emen matbuatı soruyor· . . .

1 
. k. .. . . . . . 

.. lerini birbirine fısıldamakla meşgul- knçar. Zabıta tahkikata başlar. Ölünün . ' re ıt!tm.ıştir, a~ ~ı .. ırayı öcfoyemıyor,; - Kooperatıfler ana nızamnamesı mu -
dur. b . - Nasıl inanalım. kincı kıracısı ıse tüccardı, sıkınhya duş- cibin::e 6 ayda bir toplantılar yapan seb-

I>r .. . aşı ucunda bır paket sig-.ıra bulunmak- * tü, 0 da aciz içindedir. Kadın ne yapa - . . 
f:iı .1nk'.I fılmin büyük askeri bugünkü tadır. Bunlar da Kayın kullanmakta ol- • • • • cak? Kendi para toplayamayınca asıl ki- z~ ::. mcyva tarım. satış koopernt~fler 
l:re~ı., <'ıldırtıcı Don Juanı oımuştur. duğu sigaralardır. Burası hır gazete ıdarehanesıdır rayı naml öd~yecek? b~rhg~ mutad ~m~mı toplantısını İkın -

ad mda yüzlerce peristişkarlan et _ tşte filmin esası bundan ibarettir. .. Ccvab verıyoruz: cıteşrınde şehrımızde yapacaktır. 
~afı'1ı sarıyor, rüyalarını altiliıt eden bu Bu filmin vücude getirilmed için sah- Fran•u: ra~yosu •oyledl: . - Kadın mal sa~ibinin hü~n? niyetine ~u to~.l~~~~da_ kooperatiflere bid .~~-
f.ahramanı bir kere de yakından görmek ne vnziı yedi memlekette uzun seyahat- - cFarz~inız ki, burası bır gaz~te başvu~acakt.~r. V~killer ~cyetı~ı~ ~ara~ - zı ~şlcr goruşulecek ve bu ar.ada blrlıgın 
~n can atıyorlar 1 t idarehane.sinm okuyucu mektublarıle namP!lıne gore kıranın ilçte lıırını veı - daha faydalı bir tarzda mesaisine devam 

!{ad · er yapmış ır. meı~ul olan kısmıdır. Harb içindeyiz, mek, üçte ikisini de borçlanmak hakkına ı si 1 t · k&r 1 ·eril k 
laıı .. ınların bu fazla alakası zevce.si o- Joan Bennettin bu filin:ı<leki oartonorl herkes yepyeni meselelerle kar§! karşı · - malik.tir. Bu şekilde uyuşacaktır. Evm e. me n emınen, ar ar ~ ece -

güzel Fransız yıldızı Llly Damitamn J":rederic Mnrıchtır. ,yadır. Binbir derdiniz var, kendi başını- kısım~arını ikinci elden tutanlara gelin - tır. . 
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1 Bugünkü Litvanga 

Sovyet - Litvanya 
paktının mana ve 

ehemmiyeti 

(Ramazan Gü.nlerindôJ 

Yazan: Hasan Ali Ediz 
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Litvanyanm mer~zi Katın a8"ta modern bir bina 

ORTA OYUNU: 

Pişekar 
Pişek!r- (Elinde şakşağı ortaya ge

lir) oyunumuz apartımancı. 
Kavuklu - (Ortaya gelirken kendi 

kendine söylenir). Dizlerimin bağı çö -
rllldü, ayaklanma kara su indi. Ne ka
dar da u:ıak yerde imiş. 

PişekAr - (Kavukluyu göti.ir), bu da 
kim, bir mezar tqı olsa gerek. 

Kavuklu - Vay efendim. 
Pi.şekAr - Uzak dur, uzak .. Mezar taş

lar1nın konuştuklarına da ilk defa şahid 
oluyorum. 

Kavuklu - Ben mezar taşı değilim. 
PişekA.r - Bildim öyleyse! 
Kavuklu - Bildin ha .. ben .. 
PişekAr - Bilmez olur muyum, sabah 

akşam kArşıma çıkarsın. 

Kavuklu - Tabit değil mi komşuyuz. 
PişekAr - Belediye yıktıracak diye 

duymuştum. HAIA yıktırmadı ha? 
Kavuklu - Neyi yıktırmadı? 
PişekAr - Neyi olacak, seni.. 
Kavuklu - Beni mi? 
PişekAr - Seni ya .. sen Atlamataştn -

daki yalağı kırık çeşme değil misin? 
Kavuklu - Ne münasebet canım, be

ni tanımadın mı kırk yıllık komşun. 
PişekAr - Şimdi tanıdım, dolaptan ne 

vakit çözdiller? 
Kavuklu - Seni yüke koydukları za-So~t.lıer Blrllli 10 Birln.c.ttefrin 1939 tarı.. metolorJi. mensucat, eıda fıı.brlkaları clnsin

h!nde, Balt.ık hükılmetlerinin &n büyüğil 0- den bazı fabrikalar vardır · mnn 
lan LLtvanya ile de bir karşılıklı yardım Kaunaa (K.ov.noı da x uncu yuz yılda ım · 
paJW imzaladı. Sovyet.ı.er Birllğinln EstOnya rulınu.ş eatı tehirler~n blrl4ir. 1812 yılın~ Pişek!r - Ya demek çok wman oldu 
re Letonya lle lmzaln.dllı pak\lardan pek az Napolyonun Rusya set.eri esııaınnda Napol- ha .... 
farkı olan bu paktın en büyük: hu.susiyetJ, yon orduları tarafından ligal edilmişti. Kau- Kavuklu - Eh çok zaman oldu. 
eskiden Litvanyaya aid olduğu halde 1920 nas Çarlık Ru.syaaının en muhim müsta.h- Pişekar _ Yağmurlar başlıyalı lüzum 
aenesirule Polonyalılar tara.fından zapt.edilen .kem hudud tehirlerl.nden biri idi 
Vllno oehıinl, eski sahibine, yani Litn.nyaya Şaulô.y (ŞavllJ: Vilno ve Kovnodan sonra kalmamıştır da. 
.iade etmesldir. I Litvanyanın en milhl.tn tehri Şaul.9.ydır. Bu Kavuklu - Ne yapıyordu canım .. neye 

P'llbaJdka So~tıer Birll#i. - L1tvanya pak- oehrin 3~ bin ka.dar nıifu.su vardır. Şehrin lüzum kalmadı? 
tının blrlnci meddesinde şöyle denllmekte-ı içinde muteaddid deri fabrlltalartıe buyuk un Pişek!r - Sen çıngıraklı 'Dostanın do-
dir: . değirmenleri bulunma.lttadır 1 b • • d ıı1-·1 · · ? 
c~tJer Bir~ ile Litvanya arasındaki Panevcjls <PaneveJ): 25 bin nüfuslu bir ap eygın e"ı mısın. . 

doath.ık münasebetlerini takviye etmek mak- kasabadır. Müt.ea.ddid un değirmenlcrl.le bir 1 Kavuklu - Artık fazla geldın. Ben 
aadile, Vilno oehri ve han.lisl, Bovyetler Bir-,~ <teri fabrikasına ma.llktir. ~ 'beygir değilim yahu insanım. 
llği tarafından Litvanya Cilmhurlyet1ne Ma.riyampole: 15 bin nufuslu bir kasaba- Pişek!r - İnsansın ha ... Aman da in-
teı-Jced.llmekted!r.• 1 dır. Kasabanın içinde birknç §ekeı- !abrlka.sl sana bakın insana 
Paktın diğer maddeleri, gerek Bovyetler ile b1r w t.aze a.lkol 'lmo.ll'ı.thanesi bulwı-r . .. Blrlıt1nln ierekse Litvanya.run emniyetini maktadır. Kavuklu - Asker çocuk yuz para. Ba-

korumak müllhazaslle Sovyetler Blrll.ğlne Yukarıda da sbylecliğimız &lbl Llt.vanyanın şıbozuk beş kuruş ... Ne oluyorsun yahu 
Litvanya dahilinde kara ve hava üsleri tesi- sahili pek azdır. Biricik Umanı, Klayped!den insan görmedin mi? 
ırtne ve Litvanyanın muayyen noktalarında 18 kllometre mesafedeki Palanga. limanıdır. ı Pişek§r - Çok insan gördüm amma 

d
maabdirdirud miktarda asker bulundurma.sına ~~~~n birazı bir~de, Sventa ııehrınuı at-lsenin gibisini görmedim. Sen insansın 

. ... ......... yen uuıo.n ypaılmııkte.dır. ,, 
Baltık denWndeki mün11eneyi cezri bir s~- Litvanya bir ziraat me.mlek.ctidlr. Nufusu.. ha·· 

rette Bovyetıer lehine ı;eTiren paktların u- n~ ~o 79_,5 şı ziraatle meşguldur. Sanayide- Kavuklu - fn~nmadınsa mahalle bak-
çilncü.stınii fıe4kll eden bu pa.ktın mahiyetini ki iıısanla.rın sayısı, Litvanya nüfusunun an- kah ile sakayı şahid getireyim. 
daha iyi anlıyabllmem1z için Lltvanyanın cak % 8,7 alni ~kil etmektedir. Bütün Llt... PişekAl" _ Ne tuhaf insansın sen?! 
tar1hlnden ve umum! vas!:1etlnden kısaca va.nya sa.ı:ı.ayilnde çalışmakta olan Işçllerın · 
bahsedelim. 1 miktarı :ıo,ooo d.en biraz fazladır. K.aVttklu - Tuhafımdır za?ır. * Litvanya topraklan wnunıiyet itibarile zl- Pış!!kar - İnsana da benzıyor ya. Ağ-

IJtvanya da, tıpkı Estonya ve Letonya gl- raate çok elver~idlr. Lltvanya topraklarının zı da var, kulakları da var, burnu da var. 
bi, 1914-18 Dünya. Harbi sonunda tetckklll ancak o/o 8,4 dü, ekilip blçllenwzı. Kavuklu - Bana bak kafam ktzıyor. 
etmlş hükfuneUerden blrldlr. Litvanyn dn, 1938 1.ata.Ustiklerlne nazaran Litvıınyarun Pişekar _ Koş koş, çeşme yanında, kı-
1918 yılına kadar Çarlık Rusyasının birkaç ekim saJınsı §Oylc taksim edil.mek.te idi· . vllA.Jetbıl te§ldl etmekte id1 .. 1918 yılında, !>28,000 hektar çavdar, 203,000 hektar buğda,", zan kafanı yalağa sok ser~nler. 
terkiblne Çarl~n Kovno, Suva.l vUA.yeUerın- 217,000 hektar arpa, 355,000 hakt&r yulaf, Kavuklu - Kafam senın 18.flann kızı-
den b1r kısmlle, Vllno ve Kurlfmd mıntalca- 186,000 hektar patatea. yor. Beni tanımadın ha?. 
ıaruu alan Litvanya mü.stak:ll bir hükumet Lltvanya.nın zirai mahsula.tı tendfsıne bol l'i!;ck~r _ Ne yalan sövliyeyim, bir -
olarak ortaya çıktı. ı bol kfıfi gelmektedir. der.bire tımıyamadım. İhtiyarlık affet. 

Litvanyanm mesahai sathlye& (Vllno Gene 1938 meselcai .1.statJstlklerine naza-mıntakası hariç) 53 bln kllometre murabbaı ran Lltva.nyadaki aıtır. koyun vesairenin Kavuklu - Bana adla sanla Kavuklu 
kada.rdır. Kara hududunun uzunlu~u 1,450 miktarı da şbyre idi: 1,172,000 baş sığır, derler. 
ltllometre, deniz hududunun uzunluğu da 1,192,000 domuz, 914,000 koyun, 552,000 bey- Pişekar _ Kavuklu sensin ha?. Ayol 
18,5 tllometredlr. ı Blrlnc.itl.\nun 1939 nüfus eır. Lltvnnya vasat.i olarak senooe 17,000 ton tahrir~ nazaran nüfusu 2,421,570 dir. Bu inek yağı istihsal etmektedir. Lttvanyada bu"'U basından söyleseydin ya! 
nüfusun % 85 ln1 Lltvanyalılar, o/o 7,1 ini senevi 118,000 baş sığır, 152,000 baş dana, Kavuklu - Söylememe vakit bırakma 
Yahudiler, % 2,4 ünü Ruslar, % 4,9 unu da 78,000 koyun ve 43,000 domuz kesılınek~ ve <lın ki..· 
diğer muhtelif milli ıızJık.lar teşkil etmekte- klsmen mamul bir halde ihraç edilmektedir. Pi!;ekar - Çekil şöyle kenara çekil. 
dlrler. Lltvanyanm sa.nayll: Umumiyetle Litvan- Kavuklu - Ne oluyorsun? 

Vllnonun ve Vllno hanllsinin ilhakından ya, sa.nay1 itibarile az inkişaf etmiş memle- PiŞ<>kAr - O ne endam, o ne letafet, o 
sonra Litvnnyanın nüfusu 3 milyonu bul- keLlerden biridir . .ea.ıtıca sanayı merkezleri ne zerafet .. aman efendim aman, Upiska 
m111tur. Bu suretle Baltıktakl hükümetlerin Kaunns ile Şaulaydır. Kauncıst!l mensucat 
nüful itibarile en kalabalıimı, Litvanya kibrit, metamo.rJI, .sigara ve k~reste fabrika-'. saçlar, çekme burun, gonca ağız, hokka 
tefkll etmiş oluyor. ları bulunmaktadır. Şaulll.y Lse Lltvanyanın çene. 
Litvanyanın şimalinde Letonya, ıarb ve ce.1 deri sanay11nln merkezi sayılmaktadır. Kavuklu - Mürekkeb dudak, kamış 

nubu carbl.slnde Baltık ve Baltık denizi.le Al-1 Lltvany~da 50 den fazla işçi.si bulunan 75 kslemi yanak, eseri cedid kağıdı alın .. ne 
manya, faJ'kında SOvye~r Birllğt, cenubun- .sanayi muessesesi vazdır. 5 den SU ye kadar 1 ahu? 
da, Garbi Ak RWJya bulunmaktadır. 1 J.Klsi bulunan sanayi müesse.s.lerlnln sayı.aı 1° uy.or~n Y • •. _ 
Litvanyanın başlıca şehirleri şunlardır: da 1,061 ka.dardır. S&nayi için gereken ham Pışekar - cAh ne gordum, ah aman 
VUno: Litvanyanın çok eak.1 blr tehrldlr. maddelerin, mahrukatın bulunmayışı, iç pa- elfımıın bir afeti can .• 

x uneu asırda kurulmuştur. 1323 7ılında zarın mabdu<i olu.şu Lltvanya sanayilnln ııe.. Kavuklu - Ben miyim bu? 
hükimıet merkezi Troktan buraya ne.kledll rl kalı.şını 12.a.h eden en esaslı lınWerdir p· kjl v·· d.. h - .. ~-- . .... · ışe ctr - c ucu u am gu.muşı.cn 
mJ.t, ve o zamandan beri Vllno şehri,· Lltvan- 1914-18 Oiınya. Har ... lnden evvel, Litvanya., .. . . 
yanın hükftmet merkezi olarak kalmııtır. Rusyadan ithal edilen iptidai maddelerle ve b~yaz. gulden nerm, boyu henüz yetış-

Vllnonun nüfusu 200 bin kadardır. Şehrin kömürle beslenirken ora.dakl ırnı uta.klı sa.- mış nıhalden hemvar> 
içinde, mensucat ve kereste tabrlt.aıan mev- nayi müessesesinin sayısı 5 bini bulmakta Kavuk1u - Şimdi çıldıracağım, bir 
cuddur. Litva.nyanın hemen hemen bütiin idi. Fakat bu vaziyet ortadan kalkar kalk- yanlışlık olmasın efendim, bu ben mi
timendlfer yolla.rı Vllnodan geçerdi. Binaen- maz, yani Rusya.dan ithal edilen ham mad- ·m? 
aleyh vııno Litvanya şlmendlferlerinln bir delerin ithali kesilir kesilmez Litvanya sana- yı · 
dü~ nokiuı idi. 1 yi1nln mublın bir k.ısmı felce uğradı.. PişekAr - Sen çekil diyorum, çekil 

Vllno fe}lrl 1920 yılında General Jella-ovs- COQ'rafi vaziyetinin ehernmiyeU Jtlbarlle y:ına. 
kintıı kıt'alan tarafından bir lı~ltın hareke- Litvanya her zaman ecnebi sermaycalnln e.. Kavuklu - Çekiliyorum amma, bir şey 
tne za,ptedllmiş ve Lşte .,ehlr o zamandanbe- hemmlyet TerdllU memleketlerden biri oı.. 
rl, SoTyetlcrce işgallne kadar, Polonyalıların 

1 

muştur. Lltvanya _ lhraactında birinci mev
ellnde kalmıştı. kil (1936 yılında) Inalltere işgal et.mekte ldl. 

Kaunas <Kovno>: Vlliy nehrlle Neman Bütün Lltvanya ihracatının % 48,4 il İngil
nehrln1n birle,ttiklerl nokta.da, Rlga - Kö- tereye vaki olmakta ld.1. 
nlgsberg şimendifer hattının füoıerinde bu- Lltvanya ile ola.n emtia mübadelesinde 
ıurunaktadır. Nef.si şehrin nüfusu 128 bln k:ı- Sovyet.ıe.r Birliği de mühim '11r mevki işgal 

da.ro.ıl.-. _!Tllnonwı P<>lonyalıla.rca Lşgallnden etmektedir. 1935 yılın.da SOvyetıer Blrll~inln 
aonra L1tvan;yı-9nın hükfunet merkezi bura.c;ı Lltvanyaya olan lhra.catı 7,4 milyon Llt; 1936 
olmt11tur. Lltvany~ın blrlelk fin1wr8lte.al de yılındA ile 23 milyon Lite ball~ olmakta. ldl. 
ıene bu fehlrde bulı. nmat.tadır. Kovnod& (Dev&m.ı 11 inci sa1fa4a) 

anlamıyorum. 

Pişekar - Bak şu zerafete .. 
Kavuklu - Hangi zerafete bakayım? 

Bizim kamşu mümeyyizin aşçısı Arab 

Zarafete mi? 
Pışck;ar - Ne budala adammışsın gö

zün ~örmüyor mu, karşıdan gelene bek. 
Kavuklu - Baktım ne olacak? 
Pl.. .şekAr Zarife, lA.tife değil mi? 

apartıman sahibi 

Kavuklu - hay haya, hay haya... ı Kavuklu - ben 
Pişekar - Geliyor sen şöyle biraz geri ayıl; olmasın diye 

göremiyorum anı?l'I' 
görmüşüm farzedf' 

dur. rlm. 
Zenne - (Ortaya gelir) A a a a ••. Pişekar - Dördüncü kat bo§tur. Şiııt' 

:8unlar da ne? di asansörle oraya çıkarız. Gırrrrrr asa.O' 
PişekAr - Aman efendim, yapmış ya.- l!Ör durdu. Haydi inelim. Şimdi anahtarll 

kı~tırmış, takmış takıştırm1ş, iki dirhem kapıyı açıyorum. Buyurun bayan, Kavu»' 
bir çekirdek nereden gelip nereye gidi- Ju sen de gir içeri. Nasıl efendim apıırU' 
yorsunuz? man? İşte hol, burada banyo ... Tam atO 

Kavuklu - (Pişekara) yüz paralık da oda ... 
b:ına alsana doğrusu bayılınm. Zfınne - Odaları bir görsek . 

Pjşekar - Neye bayılırsın? Kavuklu - Oda denilen yerler bunlaf 
Kavuklu - Kabak çekirdeğine... mı, ayol bunlar dolab. 
Pişekar - Şimdi kabak çekirdeği al- Pişekar - Sen ne anlarsın, apartı ' 

manın sırası mı? nınnlarda oda diye bunlara deder. 
Kavuklu - Sen hanım teyzeme çeltir- PişekAr - Bany<ıyaı bakın, mutf,J 

dek dedin ya... feuh değil mi? 
Pişekar - İki dirhem bir çekirdek, Kavuklu - Allah için ferah yn •.. 1311 

demek onu tasvir içindi. insanın yarı vücudünü ferah ferah isttııll 
Kavuklu - İşte ben bunu anlıyama - edehiliyor. 

mışım. Zenne: - Bu apartımanın kirası ka? 

Zenne - (Pişekara) Aman korktum dır. 
o yanınızdaki zağar mı? Pişekar - Başkasına olsa vermem ı1ı11 

Kavuklu - Hayır kurd köpeği ... Hav ma, size seksen liraya olur'. 
hav... Kavuklu - Aman Pişekar, ne yapıyot' 

Zenne - Aman efendim, tasmasını ta- sun, m&.lını ne diye elden çıkarırsın? 
kın saldırmasın. Pişekar - Neye elden çıkarmış ola ' 

Kavuklu - Hav hav hav. yım. 

PişckAr - Hayır efendim, o bitlm Ka- Kavuklu - Sana kirasını sordu. S~ 
vuklu. satıyormuş gibi fiatını söyledin. 

Kavuklu - Beni köpeğe benzettiler bir Pişe'k:ar - Sen sus ... 
bu eksikti. Zenne - Seksen lira çok değil mi? 

Pişekar - Efendim bizim Kavuklu bi- Pişekar - Nasıl çok olur, hiç. Şu pctı" 
raz şakacıdır da .. şimdi onu bırakalım cer~ncm dişarı bir bakın manzara lAtif" 
da sizinle konuşalım, bugünlerde ne ar- bakın bakın karşı tarafa bir apnrtırrıB!' 
zunuz var ki, buralara teşrif buyurursu- daha yapıyorlar. Yol şenlendi dc.mektit• 
nuz? Gerr.i size seksen lira dedim am.ma, .~ 

Zenne - Efendime ııöyliycyim .. malt1m hesabda yoktu. Yol şenlendiğine g~ 
va. mevsimi şita pek y.akın. Biz sayfiye- ~imdi seksene de veremem, Doksan ıır~ 
den inmek ln€cburiyetinde bulunuyo - Zenne - Seksen fazla idi. Doksana çı 
ru7. Münasib bir apartıman olsa... kar<lımz. 

Kovuklu- Bir zamanlar konak köşk Pişekar - Düşünün efendim, karşıd' 
olan bizim yeni dünya galiba şlrndl de bir apartıman daha yapılıyor. Bundan il' 
apartıman olacak. tifade edecek sizsiniz. MeselA karşıda':l' 

Pişekrtr - Emrediniz bayan burada ]erin bir radyosu olabilir dtnlersi1~ 1~ 
mükemmel bir aparbman var. Apartıman Balkonlarına saksılar koyarlar, baktı1'Q 
benimdir. Gelin sizi gezdireyim . gl5r.ünliz g15nlilnüz açılır. Hele ball<Ol'l

1 

Zenne - Çok memnun oldum. Haydi gelin sokağa bakalım. Doksan beş lit'' 
gı:zeltm. vermekle hiç fazla para vermiş sayıırrıııt' 

PişekAr - Gayet yakın, şimdi gideriz, 
görürı:rlinüz. 

Kavuklu - Ben de geleyim mi? 
PişekAr - Sen de gel! 

(Pişekar önde, Zenne arkasında, Ka -
vuklu Zennenin arkasında birkaç defa 
ortada dolaşırlar.) 

Kavuklu - Yahu dönüp dönüp hep 
ayni yere mi geliyoruz? Yoksa benim 
başım döndü de etrafı yanlış mı eörüyo-
ru:n? 

sıntz... d 
Kavuklu - Beş lira daha zam ne old 

bilmem. 
Zenne - Demin doksan di •ordunuz. t' 
Kavuklu - Gerçi demin doksan diY0

.,, 
durn amma, sokağın sulandığının far1'1 

da de~ldim. Bakın aşağı belediye ar9t~ 
7.U ~okağ1 sulayor, toz kalmıyacak butl ' 
dan da istifade edecek gene siı.cıinlz. J31' 
nun için be~ Ura fazla mı? 

Zenne - D oksan beş lira biraz fat.1.' 

Yeni dünyanın önünde durular: dr.~il mi? ~ 
Pişekar - İşte apartımanımız. Pişek~r - Yüz 1lra diyorum, bofl" 
Kavuklu - Doğru bilmez, bizim Y~ni için t.-ı.bit blr sebeb varmış. 1' 

dünya şimdi de apartıman olmuş. harab bir yalı gördünüz mu? Bu Y11ıı' 
Pi~ekAr - (Şak§akla vurur) Zll çalın- manzarayı ih1A1 ediyordu. Şimdi dtıtlt~ 

dı. Şimdi nerede ise kapı açılır. ettim gBrcüm. üzerine eli ka7.mnlı ad~ 1 
(Beş on dakika geçer, kapı açılmaz). lar çıkmı~lar .. herhalde yıkacaklaf·· 
Kavuklu - Apartıman olduğu kapıcı- çirkinlik de oradan kalkacak . 

nm on dakikadan evvel kapıyı açmadı - Zenne - Aylığı yüz liradan tutuyorurı" 
ğından belli! Kavuklu - Akıllı kadınmış vesselArtl· ·r/.' 

PişekAr - Kapı açıldı efendim buyu- Biraz daha geçiktlrlrse apartıman ıcı 
runuz .. burası antre .. asansörü gördünüz sının beş yi\z, altı yüz liraya çıkactt~1~ 

.. ? mu. şıppadak anlayıverdi. 

~..nne - Gördüm. 
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Sovyet - Finıa~diya Almanya yeniden bnynk 
muzakerelerıne b-• 

bugon tekrar başlanıyor ır taarruza mı hazırlanıyor ? 
. Lond.ra. 2~ .<H~i) .- S~bı~ başv~ - ~Baştarafı ı lnci sayfad:ı.) . lna~ garib planların değiştirilmesi zaru-

kil :;~ıkivi nın n~~tin_deki !1:?lfındiya lan, bu şayıaları kuvvetlendirmektedtr. retı kendini göstermiştir. Diğer taraftar., 
h~yPh Sovyet : Fınlandiya goruşmele - Her HiUer, bütün gün erkanıharbiye, Sovyeiler, Almanyaya karşı bir muza -
rme başlamak uzere Moskovaya hareket bahriye amirall~ ve bu üç sefirle mü- heret siyaseti takibi hususunda müfrit 
etmiştir. Heyet y~ın Moskovaya vara - temadi istişarelerde bulunmuştur. bir gayret göstermeğe mütemayil görün
cak, ve derhal muzakerelere başlıyacak Ban mnhfeller, Her Hitler'in, Nazi müyorlar. lzvesüa .gazetesinin makale -
tır. Heyete bu sefer, Finlandiya maliye şeflerini bir toplantıya davet etmesinin ·, R:.ısyanın, Almanya ile dünya ve a • 
nazın da refakat etmektedir. Bu zatın setieblerini nraştırırken, bir takım ihti- hiret birleşmediğini ispat etmektedir. 

Nakleden: Hatice Hatib 

heyete iltihakı, yalnız maliye nazın o - mailer ileri sürmekte, ve: Berlinde şaşkınlık 
luşundan değil, halk tabakasının da mü 1 - Her Hitler'in garb cephesinde yn-

Duvara dayah dolap 
Kapıcı gayetle resmi bir eda ile: - Tab:ii, diye tasdik ediyordu, boğulmuş 
- Bu, "llat.m.azel T ' bault, kendisi Lozan- bal.ile bu kadar güzel gözükmüyor amma, o 

messili bulunuşundan ileri gelmekte - pacal!ı büyük taarruzda feda edeceği a - Genevieve Tabouls, Oeuvre gau!te.sinde, 
dir. zim miktarda Alman askerinin harcanma Von Papen'ln Hltıer tarafından kabulünü 

sına Alınan efkan umu.miyesinin hazır mevzuubahs ederek diyor ki: 
Stalinin bir vadi olup olmadığını anlamak Von Papenle Bitler arasındaki mfilA.kntın 

Amsterdam 22 (A.A.) - Telgraf gaze- 2 _ Ve gene Her Hitler'in Alman ef- nasıl cereyan ettiği bittabi malfun de~lldlr. 

lıdır. kadın. De~ mi doktor? Küçilk ko.dını siz de 
- Peki, elinde ırosırocıı.man vnllzt ile git. - gördünfüıdü. 

mesioo nasıl müsaade ettiniz? - Vcillahl fimdi hiçbir şey söyllyemem. o 
Kapıcı kar~ısındakine ha.ynıUe bakıyor - zaman o kadar .şaşırmı..ştım ki şimdi yüzü.. 

.ciu. nün ç~l hatırlıyamıyorum. 
Oomnrın kendblnl terbtyesizllkle Uh m e- Bu kadar malumatın lktlta etmek H\zundı. 

tetinin Helsinki muhabiri, Rus - Finlan- kan umumiyesini Himmler'i~ kanalın _ Fakat bitaraf me~eketıerde şu lntlb.:L mev •. 
diya müzak~releri. hakkında verdiği bir dan değil, doğrud~ doğru)a mümessil _ cuttur ki, Türk - Ingillz - Fransız anlaşma· 
haberde, Fınlandıya murahhaslanndan lerinden tahkik etmek arzu undan doğ- m, bu muahedenin demokrnslle=e bahşettiği 
sosyıılist lideri maliye nazırı Tanner'in duihınu yazmaktadırlar faydalar karşısında şaşıran Bertin ürerinde 
Stalin'i çok yakından tanıdığını yazıyor ... F p d. _ _ pek kuvv~tll blr tesir yapmıştır. Fnzlo. ola -
ve divor ki: on apen onuyor rat:, Ankara ile Moskova arasındaki iyi mü-

dooeğinl düşünerek : Gomar dahn fazla ısrar etmedi. Fakat res-
- Ona yardun etmek istedim, dedi, fakat min altınd1!.kf.: 

o bana rahat.su olmamamı söyledi ve valizi cSevglli şenme •. 
taşunama müsaade etmedi. Esasen elindeki Yazınnı bcllc1 beş defa okudu. rnı 7 de Stalin Finlandiyaya iltica etti- T.ondra 22 (Royter bildiriyor) - Her nasebetleln devam ettiğlnl Sovyet Rusya. 

ği vakit, Sovyetler Birliğinin Finlandiya Hit1Prle ikinci defa olarak güriişen Al - resmi 6\lrette beyan etmiş bu
1
unuyor. Ber -

istiklaline riayet edeceğini vadeylemişti. manvanm Türki>:_e elçi~ fon P~p~e der- l~e çok büyük teslr yapan diğer bir nokt.a, 
..,·aıız ağır değl t. Sonra blrdenblre blr şey ke§fetmlş glbı ba-

Gomar hidd t.le bağırdı: • ğırdı : 
- Senin bu saçma s!lpan blkfıyelerln benl - Hay Allah cezasını versln. Bl2 de ne k:ı

nlfı.kadar eder mi zannediyorsunuz. Ben S."lnn im katalı şeyler l.mişi·•. İş1n 8UT1 burada, fO
ne soruyorsam sen ona cevnb ver. Onun pa- togrotın altında. açıkça yazılı. Bu nsevgll1 
ra;.ını vermeden gı.tme..,""lııe neden müsaade şet. de kim oluyor? Bu sa.'kallı adamdan baş. 

Tar.ncr, tahriri olarak yapılmış olan bu hal Ankarayn domncsı cmredılmıştir. ü~ ta.raflı paktın, islam fileml tarafından bU.. 
vadi itin:ı ile muhafaza ediyordu ve şim- Erkim harbiye ile müzakereler yuk bir sempati ile knrşılanmnsı ve Alman· 

~!r rcraberindc Moskovaya götürmekte - A~~erdam. 22 (A.A.) . _ Telegraf ga- ~c:ırf~~tiğ~li~ ::J~!ı::!ııı:~ ı:
1

: 
· zetcsmın Berlın muhabln yazıyor: IMı aıe.mı, Almanya.ya karşı ta.pa.nmakta. -

Sovyet filosu Bitler, Almanyanın bütün valilerini dır. Fazla olarak, Staılnln mtıere verdiğl 
To.llln 22 (A.A.) - 15 İlkteşrindenberl Bcrlinde içtimaıı davet etmiştiı:. Bu fev- cevabın hayli kaçamaklı olduğu söylenmck-

ettin? ka blrl olnmn. Bu kız bankada çalışmus. Bir 
Kapıcı hayret.le sordu: paskalya yumurtasına karŞı kellem üzerine 
- Parasını vermeden mi? Bit onu affe - bahse gtrertm ki matmazel Mimi .sağlığında 

dersiniz. Ben çocuk değlllm. On aenedenberl bankada çallfJY()'rdu. Blrnz bekliyellm, bn
bu meslekde ça1Uiıyorum. Ben kimseyi para- talun. Rey, 088ton ştmdJ tı.rln ve Satnt ... Roch 
sını vermeden bırakrn<.ı.m. Ha.ttii. bir kadın sokağına koş. Bankanın kapıcısı ile konuş, 
bile o!sa. O bunı.yn geldiği zaman bir hnfta.- kendlnJn matmazel Mtmlnin tene"Uldesi ol
lık oda kirosını birden verdi. İstedi~ uman du~unu söyle, resmini gooter. İki gtlndilr eve 
elbette çıbp gidebilir. gehnedlı:ti için çok merak ettiğini söyllyerek 

Enonyanın hükfunet merkezinde bulunan kalade mülıfrn bir h!disedir. Bu dave - tedir. 
Sovyet fl.loou bu sabah ayrılmıştır. Bu ha _ tin sebebleri ha'kkında henüz. mal.Q.mat G haft bil. 
bcr Finlnndiyada derin bir memnuniyetle r.lmak mümkün olamamış ise de çok mil- eçen anın ançosu 
karşılanmıştır. him meseleler mevzuu bahsolmamış ol - Geçen bir haftanın blllnçosu basittir. 

Litvanyada 
savcı Hitler'ln bOyle bir şeye te~ebbüs Stokholm ve Anknra, Almanynnın vaziyeti· 
etmtv ceği fü.sas olunmaktadır. nl pek zayıflatmışlardır. Bu konferans ve bu 

Kaunas 22 (A.A.) - 1911 sınıfı, milli mü- Hitler, Alman erkanıharbiyesile am" _ n:uahede_ Avrupadaki umum! vaziyet üze -Gomar kapıcının sötlerlnln öte.sini dinle - şu kız hakkında izahat al. Haydi, koş bakn
memiştl bile. Topuklan üzerinde topaç ı;Ibl ıım. 

döndü ve koşarak asansöre atladı, altıncı 1 Oaston kapıdan çıkarken büyük Charlot'y& 
ata çıktı ve 122 numaraya gitti. Kadının QlU1ltı. 

dafaanın ~nl plfuıı mucibince altı ay ta - ralhğm mümessilleıi ve birçok Alman rınde mues&r olmaktan hail kalmıyac:ı.ktır. 
Um görmek üzere ı Teşrlnlsanlde sllflh al - eldl..:rile bütün gün de\•am eden müza- Matbuatın ne.şrtyabndan Çlkarılabllen netice 
tına davet edilmiştir. k 1 d _,_., k . budur. ere er en sonra me:ı:.Kur aran vermış-

tir Yeni bir sulh teşebbüsü mü ? aoele ile çıkarken odada bir şeyler unutmuş Oomar, boıa.ör Cnrneranın bu müstak -
olab!leocğinl ümld ediyordu. Bu unuttuğu bel raldblne en kat1 emrini "ferdi: Ankara muahedesi Almanlar, Eiiyük Bıitanyayı §ey belki de hüviyetinin meydana çıkmasına - Şu mösyöyü görüyor musun? Ona iyi 
yardım edebilirdi. Fakat polls tahkikatında bak w o nereye ~rse gtt.sın, yanından bl.r 
en miitJm rolü oynıyan bir u~urdan, yani sanl:re ayrılma. ~r blrl ona hilcum edecek 
tallhten mahrum o1du~nu anlamakta ge - olursa bundan seni meıı'ul tutarını, ha ... 

mü%ayedeye çıkanyo lar 

Balk'~" mer!~ezlerı·nde Lüksemburg 22 (A.A.) - Almanyada çı -
- •· kn.n K®lentz Nat.1.onal Blatt gazetesi yaz -

ctkmedl. 122 numaralı oda tamamlle boş idi (i\rkası nr> • 
1 

k 1 d dığı bir ba.şmaknlede Almnnyanın harb he-S8v1 nç e c.r ~! .n 1 deflerin.den birinin Büyük Hrltanya İmpara-Ceblndeld küçük fenerin\ yakmış ve yerde 
· dört ayak olarak odanın her köşesini ayrı 
ayrı mua}'(lııe etmişti. Bir sac; kılm:ı bile te
sadüf edemeınlşti. Oc.sedi tekrar bulmanın 

:vııerdlRf sevinç içinde ~n tptldal tedbirleri 'bi
le almağt unutmuş olduğundan dolayı ken -
dl kendinden utanıyordu. Pl§.nlnnnın suyn 
dil.fmesinden kendi kendine senenlşde bulu
nnyordu. 

" Şanh TUrk ordusu,, .,. ~;~~~~~=un takslml oldu~nu kaydediyor ve 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

(Baştarafı ı inci sııy:ftda} suUı ve bitaraflık siyaseti ta.kib eden ~~üyükk Brıtanya tİmparatorluğunu mttıa -
- t · · b"t'" B lk T 1 k 1 . . y1::Ueye oyuyoruz. y1 vazi~tte bir müs -

ve T•ırk, ngılız, Fransız bayraklarj.le do- t u ur~. d "" n nnd vetl kuna .. membee 
1
et _erhının temlekc imparatorluğunu lstiven var mı 

natılmış olan hava yolları meydanında esan l u ve os u munase t erı u - · 
Genelkurmay ikinci başkanı Orgeneral susunda Türkiyenin iştirakini pek tabii Bunu satışa çıkarıyoruz. Bunu bizden satın 
Asım Gündüz Ankara arniwn kom _ kılmaktadır: alan iyt bir lş yaptınına emin olabilir. Bu -

Kendi kendloo: 
- nu kadının şeriki 
Diye düşünüyordu. 

T
- • g .. u . . . giln bu teklifi plyas.ı rayici Urerlnden yapı-

tanı umgeneral Kemal Gokçe, Ankara Rumanıa gazetesı, bu muahedenın Ak- B belki d rtık blr .. h 1 
,..-;rmu· kim olabilir? 1 k t Alba Al' D . G d . d . t" Ih" h f . yorın:. u, e a "'a a e e ~ -... ,.. . merxez omu anı y ı emır, e - cruz e enınıye ı ve su u mu a aza ı-

nel kurmaydan binbaşı Am Ulusan ve cin bir tedafüi pakt olduğu mütalca.c;ın - mez mükemmel bir fırsattır. Satış 40 mllyon 
Şlmdl aklını başms toplayabilmek için mil-.mandarlarile İngiliz ve Fransız bü _ dadır. Bu gazeteye göre, mezkur muahe- ld~ometre murabbaı İngillz dominyon ve 

yilk elçileri erkAnı ve ataşemiliterleri ta- de, ötedenbcrl sulh ve halisane bir bita - mustemlekelerid!r, yani küremlzln yüzde 
rafınrian .. ıoı...rlanmış ika 1 T . . . 27 si. Tediye hususunda Almz..nya müşteri -

Tü 
L Fr.~.. ·ıı; muz ngı ız, raflı}- sıyasetı takıb eden Romanyanın, lerine mtlsaid şartlar tem\n eyliyecektır 

ra. ve ansız mı ı marşlarını çalmış harict siyaseti üzerinde müessir ola · 
b!raı daha sakin hhıiett.l. Tekrar d~nme - ve bir bölük asker ihtiram resmini i!a caktır mıyn- Makale sahibi Ousta e Staebe, Nazi er -
le 'beş.lamı.ştL eylemiştir. Untvcrsul ve Urentul gazeteleri de kA.nındandır ve dünyanın takstmi yolunda 

'Vıs:Jd. lçen doktorun yanında oturuyordu. 
:Marraod ona da dolu bir bardak vi!ld Ter
mifti. Oomar bu viskiyi içer içmez kendlsinl 

Renard'a: (AA.) keza Romanyanın şaşmaz bitaraflık si - Oöbbels'in da..uına taraftardır. 
- Duvara dayalı olan şu dolabın yerini General V .ı__ be Ayni 1taled Fra Osteml k tın de~iştlrellm, emrmi verdi. eyganom yanah yasetini tebarüz ettiriyorlar. ma e, M1Z m e e -

Ankara 22 (AA) F y l d para.torluğuna da telmih edilmekte ve İngl-
Bütün duvarı dlkkatle muayene etti. · · - ransız .generali ug~ avya a ıtz stoklan tükendikten sonra Fransız mal -
- Allaha <'ok .şükür kl burada entere!an Weygand Ankaradan ayrılırken havas Be!grnd 22 (A.A.) _ Yan resmi Yu _ larının da keleplr fiatma satııaca~ı Uln o _ 

şeyler söyliyeblleceğlmlıden şfip~lenme - ajansı mu'hnbirine aşağıdaki beyanatta goslav gazetesi Politika, diyor ki: lunmaktadır. 
mtşler. Davan delmeml~ter .. Burada söyle _ bulunmuştur: B lk 
dflderlmizi dU""'''" olmalanna imkrtn yok. Benim ve General Wavel'in fevknlA - a a:ılarda ve Akdenizde bugün mcv Almanyadan Omidler suya dfişmüş 

ı···~ cud vazıycte nazaran Ankara muahede -
Çünkü duvnr çok kahn. s~dece şu kadınla. de bir muhabbete mazhar olduğumuz sinin hükümlerinden hiçbiri tatbik ma- Parls 22 (A.A.) - Berlin<len Stokholme 
beraber çalışan herifin kim olduğ11nu blr ım Ankaraden avılırken, tarihte mühim bir hail" b 1 ak .. .. İ gelen haberlere nazaran, İngilterenln muha
layabllscm. öte.si kendlll~inc!en hallolur. şım hadis· teşkil edecek olan muahedenin !l u anuyac tır. Ç~~ tal~anın .snmatı tatil edebileceği hs.kkında Almanya -
dl, biraz evvel nerede h ata ettiğimiz! pek i,>1 imza.tttnı yaşay.abilmiş olduğumdan do - ve Balkan ~ernlek~tlerının musbhane da mevcud zehab Ankara muahedesinin lnt
blllyorum. Dolttol'un odasına. reslınlerl ara _ la:vı sonsuz sevincimi bildirmek isterim. ~attı hdareketı ~~yes.~n~e A ':~panın .. bu zası üzerine suya dlişmüş.tilr. Türkiye ile ya
mak lçln gittiğim zaman 122 numaralı oda- Fr-ensız büyük elcisi Masmgli'nin de ıs~ınd.a tam ır sukunet hukum sur - pılan muahede bu zehabı ortadan kaldırmış-
mn kapısını kapamağı unutmuştum. Bu mfid açıkca ifade etmiş olduı;ı ü zere Türk - me .e ır. tır. 48 saattenberl Berllnde vaziyet fevkalA. -
det zarfında Lozanlı kadının şeriki onu gur- Fr:ınsız - İngiliz muahedesi bir iyi niyet, Yunan matbuatı memnun de deği,şmiştlr. 
meğc gelmişti. Kapının açık oluşu nazarı akil _ve ~ü~.s? .eseridir ~e ~ç memleketin Atına 22 (A.A.) _ Oa-zeteler Ankarada 1m Alınan matbuatı İngiltere aleyhlndeld §ld-
dlkkat.1.nl celbetU. Kafasını aralıktan içeri _ sam1mt :ışbırlıjtinde yenı bır devre aça - ' detıl ne.friyatını tekrar ele almıştır. 
ye uzattı ve arkası dönük olan Renard'ı te-. caktır zalanan muahede hakkındaki mütalealan 
mize havale etti. Bu sıt ... J kadın da geldi 'KP;.a sanlı Türk ordu"un "k t havi olnrak Ana.dolu ajansı ile diğer ajans.. " ikinci büyük oyun ,, 

" un vu SCr• 1 ta t da - d rll tel ve vallzl de beraber nlar~k iki.si birden kaç _ $efı Maresal Fevzi Çakmak ve diii'Pr mü- ar ra ın n gon e en grafları neşret- Mndrld 22 (A.A.) - Arrlba gazetesi cnter-
tııar nevver Türk ıreneral ve sübaylarilr> vn _ mekte ve Türkiyenln taahhüdlerlne karşı o- nasyonnl vazl~te tahsis ettlğl makal~lndc, 

Bu sözler ilzerlne Gomar eme ba.§ına vur- pabildil?im fevkalade samimi ve itim~dlı lan sadakatini ve tlç taranı muahedenin e - Türk-Franstz-İnglll$ muahedesi hak.kında 
du ve : t"ma~lardan dolavı da bilhassa bahtiya _ hemmiyetinl tebarüz ettirmektedirler. diyor ki: 

- Tuh Allah cezasını versin. Bunlar bizi nm. Yunan ga-zetelerlnden bazılan, aşağıdald Fransa ve İngiltere Akdenimeki vazıyet -
blr kere daha atlattılar. Dahıı d~rusu beni G•neral y "'YWtnd Bevrutta mütalealan dermeyan ediyorlar. ıerlnl emnlyet altına almakla meşgul bulu-
atıattılar. Kadının ellndekl valiz boş idi. Ve F..sUa gazetesi, cSulh organı. başlığı aı _ nuyorlıı.r. Alınan - Ru,, anlB.flll8Sının bir mu 
onun l<;in de bu kadar hafifti. Eğer c~ad Bevrut 22 (A.A.)_ - Ge!lcral Wcygand tındaki makalede ezcümle 1iyor ki: kabelesl olan bu muahede dünya siyaset bor 
sahlden ~ötürülmüş ise bunu eötllren yanın- b~ ak:ı~ tayyare ıle Anktiradan buraya Evvelki ·gün Ankarada Türkiye Fransa ve sasında oynanan lldncl büyüt oyun olmuş -

donmuştur. ' dakl herlfUr. Bllyük Brltanya nrasmda imwlanan mua _ tur. 

Vlctolre gazete.sinde, Gusto.ve Herve, bom· 
bardıman filoları, zirhlı fırkalar vesaire ııe 

blrllkte blr demir Te ateş sağanağı şeklinde, 
yakında yeni bir sulh taarruzu ynpılaca~ını 
söylüyor. 

Populalre ga.zetemndc, Leon Blum aynı fik 
ri ileri sürüyor ve şu cevabı veriyor: Fran -
m milletinin buna. inttm.r etmesi JJ.zı.m.dır. 
Ve buna hazırlanmış bulunmaktadır. Ve mO, 
cadelede kuvvetli olmak için Fransızlar da
ha derin .surette kani olmalıdırlar ki, harbin 
sulhten, sa~lam. devamh V'e Mil bir sulhtcn 
bıışka hiç.bir hedetl mevcud olmam~t.ır. 

Alman tayyareleri don 
de İngiliz sahillerine 
taarruzda bulundular 

(Baştara.fı 1 inci sayfada.) 

Tehlike işareti 
Londra %2 (A.A..) - Bu sabah İngllterenln 

Şark sahfilert üzerinde şlmale doğru giden 
meçhul bir tayyare görillmüştü-r. TchUke ışa 
retı veriynJş ve İngiliz avcı tayyareleri he .. 
men takibe çıkmışlardır. 

Kllfselerde yapılmakta olan ruhani 11.yln -
ler yarıda. bırakılmış 1se de halle kiliselerde 
kalmıştır. 

Meçhul bir tayyare 

Brüksel 22 (A.A.) - Dı1n öğleden sonrıı 
yüksek irtifada uçan ve Fra.nsnya doğru git-
mekte olan bir ecnebi tayyaresi görülmüş .. 
tür. Bu tayyaı-e, derhal Belçlke. tn.yynreterl 
tarafından Fransa hududuna kadar takib e
dilmiştir. Bu tayyare, yoluna devam etmif 
ve bu esnada Fransa t.ayyare dafil kuvvet -
lerlnln top a~lıerinln sesi işiWmlştir. 

Bir Sovyet heyeti bugUnler4e 
Almanyayı gidiyor 

(Baştar&fı 1 inci sayfada) 

Bir kaç güne kadar halk komiseri Te~ 
no:-ıya:ı'ın riynseU altında bir Sovyet he
yeti Almnnyaya giderek Sovyeilerin Al
m.myaya yapacakları siparişler ve AlınSJl 
yanın Rusyaya ihra<:atı meselesini tet -Oomnr yerinden fırladı ve koşarak mer- Ath . bedenin, Yunan efUrı um!.!mlye.cıini şiddet - FraDBlZ matbuabnm tefsirleri 

dlvenlerden indi. KapJCJnın yanına gelmf.eti: en•a V80Uf U faciası hakkmda le alft.kadar etti~! tabiidir. Anlaşmanın ge -
- Hey, bana bakın. diye baiıırclı. Elinde Amerikada yapılan ifşaat rek mahlyetl ve metni gerek bu anlaşma 

Paris 22 (A.A.) - Havas ıajansı bil - kik eyliyecektir. diriyor: .. _ ........................................................ .. 

alır blr valiz taflYall bir erltek gördünüz mü? etraf1ndakl tezahürler ve mütalealar, bu 
- Hayır. hiç kimseyi görmedim. (Ba.ftarafı ı laci sayfada) muahedenln barışçı vasfını .<ınrahntan 1sbat 
Kapıcının, kendi.sine mütemo.di~n ~arib de.!troyerlerl t&ratınd1n a~ edn~rek batı _ etmektedir. 

suallıer sornn bu açık başlı adamdan bık- rılmış oldutuna dair yemin altında nrdiRf Vradinl, Etno.s, Athlnalka gaıetelerl ve di
mağa başladığı hlssolunuyordu ifa.cleyi diğer blr şahadet daha teyld eyle - ~er gueteler, ayni mealde mütalealar neş -

Oomar süratle otelden d1$tlr?ya. ııokab miftir. rederek bir taraftan Ankara.da imzalanan 
fmadı. Dısarıda bekllve adamlanna o•el- Workl Telegramm'ın yıuıdığına göre, ge - anlaşmanın ehemmiyetini, dl/ter taraftan, 
den ellnde bir valiz ile ~ıkacak bir adam g6.. ne Amerikalı kadın Helen Maedonald, facla
rllrlerse \l"abmda cehenneme kadar taklb et- dan ild gün aonra yapt~ı beyanatta ken - Türk - Yunan ittifakının sarsılmnz mahlye-
melerini sövledi ve tekrar doktorun yanına dislnl kurtaran İngiliz torpid08llnun se....ı - tin! tebarüz ettlrdlkt.cn sonra, üç tnrnnı ma-

li dil ;,•• ahedenln Balkanlarda ve Akdenizde bir 
d n · .se!aln lçln tehltke teakll eden ve başı boş sulh unımnı olacağını knydetmektedlr. 

Oomar cesedin henüz otelde bulunması kalan mezldlr vapura bir kaç defa topla a _ 
tcab cttmnı söylediği zamıın doktor bütün t.c.ş ettiğini söylemiftlr. Matbuıı.t Andersonun Sulh arzusunun bir ifadesi 
odalann ~raştınlmasınm d:ıha mantıki oluı> tıevo.natını bilyu'·k harflerle n"~""tmektedlr. ., .......... KaUmerinl diyor ki: 
olmıyrı.ra~ını çekingen bir tavırla sorm~u. Gxbels'ı"n ı"ddialan Hııvrtud dudaklarında ncı bir tebessümle u Yunan efJı:A.rı umumtyesl. pek!Ui blllr ki 

Bu sabahki Paris gazetelerinin tefsir
leri: 

Le J our gazetesinde, Fernand Lau -
rent, diyor ki: 

Hitler, şimalde ve şarkta, akisler ya· 
pan iki rna~IUbiyete uğramıştır. FinlAn -
diya ve Türkiye, milli prestijlerini ve is
tiklallerini müdafaa etmek için ayni de
recede cesaret göstermiş bulunuyorlar. 

Bu iki cümle, geçen hafta zarfındaki 
diplomasi faaliyetinin mahiyetini, mü -
kemmel surette hülAsa etmektedir. Hit -
ler'il". Ankara anlaşmasından sonra de
rin bir inkisara u~radığı muhakkaktır. 

Balkanlar, Rusya ve Almanya 
oevab verdi: Londra 22 (R.oyter bildiriyor> - Doktor Avnıpanın şarkında Ti! Yat:mşarkta sulhün 

_ Bn tı.tb!i daha t'T"hı oturdu. zaman olu- Göbel&, bugiln bütün Alman radyoları ile muhafaıası mühim milli ~ntaatlcre hiz - Lucien Bourgues, şöyle yazıyor: 
yor kl p.,.ofesyonel b,r t'k'tektif olmadıRtma yayılan bir nutkunda, dört Eylftlde batın _ met edecektir. Keza. şarki Akdenlzde sağlam Führer, garbde mühim bir askeri ha-
teessüf etliyorum Fa.la:ı.t herkesin kendine lan Athenla transatıantıttntn batırılması hl ve devamlı bir sulh <juygusunu kuvvetlen - rekete atılmadan evvel, dip!ornasi meyda 
gljre usulleri vardı,. dl.se.!inl .yeniden bahis mevzuu etm~. bu ve- dlrmek yolunda Türkiye ile Yıınan!stanın nının bazı vaziyetlerini kat'iyetle bil- -

oomar oturdu ve doktorun dört rczmini s.lle ne Ingiltere Bahrtye Nazırı Çörçll'ln şid sarfedegeldlkleri gayreUer de Yunan efkarı mek arzusunda bulunuyor. Türk - İngi -
de önünP koydu. ü zerinde: uSevglli şenme, deUe aleyhinde bulunmuştur. Doktor Oöbels umumlyeslnce malfundur. Binaenaleyh, An - liz - Fransız muahedesi Akdenizde ve 
, , mı. dlve bir yazı bulunan fotografı par- :t>u sefer,Athenianm bir ingDiz denizaltı ge- kara muahedesini memnuniyetle karşılar. Balkanlarda vaziyeti d$ştird1. Alman 
, ~le i~ret ederek: mi.sl tarahndan olmayıp da, 69 İngiliz dl&- Hususile ki bu muahedede bütün büyük dev diplomasisi, Moskovada yaptığı entrika-

- İşt.P dedi. bu kadın d~ll ml? ıroyerl tarafından ba.tmld.ıAmı iddia etmif.. letıerln şlmdlye kadar tasvlb ettlkleri sulh lara ra~en öyle bir mağlCı:biyete uğra -
ııenard: .• Ur. arzusunun blr ifadesini görmektedir. mıştır ki, Ribbentrop tarafından hazırla-

Romaya göre Berlin 
ve Moskovadaki 
akisler ayni değil 

(Baştarafı 1 inci ssyfada) 

bu iki memleketin battı hareketini 
kcstirmeğe çalışmakta.dır. Romada 
Rusya ve Almanyanın bu hadiseyi tc
lalrki hususunda beraber yürümedik -
lert teb~rüz ettiriliyor. Türk.iyeye .kar
sı fevkalade kızgın olan Almanya Rus· 
yAnın Tüıkiye aleyhinde son vasıta -
lara müracaatle hazır olduğunu inan
dırmak istiyor. Halbuki Rusyadaki a· 
kisler, 1talyan müşahidlerine göre bU 
k:ıdnr şiddetli değildir. İtalyan mehafi
li foskova ile Ankara arasında bir ib
tiBf çıkmasını muhtemel görmemekte
dir. 
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~..._.~ BİNIİRDİRIK . 
? IA 1 AK HANESİ --1 18 ncı asırda l~tanbulı gala 1 BD.13 .. nyaıı 

Baron Wratıslaw'm hahr11ırı: 79 
'l'ürtçeye çevll"en: Sireyya Dllmen İstanbul 

Yazan: Reşad Ekrem 

hamamları 
HÜ r r iye t Ü mi d 1 eri -Habetln JOk mu Poyrazın öldüğünden? tanctlara, Cumap=n h•m•mı pazn•ctlara, 

Venedlk Delikanlı, çocutun ilk .sualinden bu haberi Çukur hamamı dinsizlere, Çinlll hamam nak. 

lı1r ha tacirleri gibi balyozundan da bize Bu kuleden çıkama.manız, kurtulamamanız vereceğini sezmişti. Buna rağmen küçük blr kaşlara, Koca Mehmedpaşa hamamı kutu • 
~ 8elmlyec~ini anlayınca ne yapa. için her türlü çarelere baş vuracağım_ çığlık: atmaktan kendini alamadı: culara, Saraçba§ı hamamı kıncılara, Yeni 0 • 

Nlham' ~ gideceğbnlzl bilemiyorduk. Köpekleri .. Hainleri. Yeminlerinden dönen - Öldü mü? dalarbaşı hamamı yeniçerilere, Irgnd hama. 
ra1ara.t F'rall.'Jız ve İnglllz sefirlerine (1) ~- alçaklar!. iman.sız ki.tlrlerı .• Size öz baba.. ı - Öldü ya ... Birkaç gün görünmedi idl. mı ırgadlara, Cerrah~a hamamı cerrah • 
ta~ Onlar da halimizi ve hürriyeUmizin larınız tadar ,,efkat gösteren blr adama böY- Merak ettik. Sonra ölüsünü çıkarmlglar bir 

1 
lara, Aksaray hamamı saraylılara, Beyazıd 

ve b Yolunda atanın ihdas etti~ maniayı le mi mukabele edecei:ttnlz?.a kuyudan... hama.mı velilere, Alaca hnmnm delilere, Sırat 
lki ~ nınnlayı da bertaraf edebilmek için Bu .son sözler üzerine, orada bulunan - Sarhoş mu 1mlş acaba? hnmnmı hammallnra, Dökmeciler hamamı 
tıt blı dllkaya lhtlyacımız oldu~unu anla.t- Türkler huzurunda, ağanın bu yolda.k.I. de- Mkiilll, sesi k.ıaık: dökmecilere, Haydarpaşa hamamı dervişlere, 
eyJ~eı e merhamet ederek bu parayı ikraz diklerinin ~rulutunu, onun bizim yalnız - VurmU§lu... Tahtab.le hamamı sandıkçılarn, Haseki hn-

erinı diledik. ağamız ck$1, babamız ve bu zindandan kur- Dedi. Ve DA.ve etti: mamı hasekilere, Mahmudpaşa hamamı ba-
de!ı"kat ... B11 9elebller de, ti.irlü mazereUer tarılma.klığımızın ·başlıca Mıill, en büyük - İyl adamdı o... Çok ekmeğini yedim zlrgfı.nlara, Valide hamamı analnra, Atmey. 
hllnt:1an eyllyerek, bllhas.sa ordu gerl.sinde m&ebblbl kendisi oldutunu tasdik edeıek Poyrazın. danı hamamı binicilere, Müftü hamamı mür. 
lunda~klb etmek mecburiyeti hAsıl oldu- onun bize yaptığı 1y:Wklerin, g&terdiği şef- - Midilli be ..• Tesbihciyi bulabillr mlsin tülere, Gedikpaşa hamamı zaimlere, Davud• 
rın1 v 1 blrQok masarif yapmış oldukla- katın karşılığını ölünceye ka.dar, hiçblr su- ~na~uluruın. paşa hamamı zırhcılara, Hocapaşa hamnmı 
b~a; hattA bu masrannrı karşılamak için retle ödeme~e muktedir olmadığımızı beyan İzmir, (Hususi) - Kızılcı}y hafta& hocalara, Mollagüranl hamnmı mollalara, 
~ln de arından 1stlkraz eylemek kendileri 1- eyledik. Bundan sonra, Galatadakl hıristiynn ba~1a."llış, teşekkül eden gençlik kolları Tcsbihc1 lfıkabı ile amlan külhani, bu a - Fcne.rkapısı hamamı rumlara, Balnt hnma. 

8un ıarurı bulunduğunu beyan etUler. taclr~rlnden ıst.ıkru aktint! munffai: ola.. cen.iyete yeni aza kaydı için faaliyete dı, bu san'a.Ua uğraştığından almamıştı. -· •nıa beraber, bbe blr iyilik yapma!I> mad•ğmu'" binaen, memleketlmbe ftnnca, ııeçmiotir. B1' ,,_n - canavar olan Tesblhcl, b1' gece. ::-nen,:ere. Lonca hamam• saıendel...., kabuı ttiklerlnt, .bunun için - eğer Dizdar ata altı ay zarfında, tendl.nne, venedlk yolfie, ! Kızılay haftasının ilk günü münase- tendi ağızlarınca cYavrun yüzünden (ıkan ı.rgn anı hamnmı gemlcllerc, Küçük. ~ k: .. ,ft betil dün -ğled t 16 d Kı bir kop·· .... ft.,_.,,nda, üstu- ne saldıran ikl ayasofya hamamı 1mamlarn, Bayrampa§~ 
iki~- - en .... ine mutedil blr :tiatla en aşağı beş ym dük&., Drif bıça.klar, ı;aıar c o en sonra saa a - ... -·c.- h "'"4 dn'-,. baıı11o 1 lilc kil" t afınd Cü dr. ..... nnını bir meç dar'"'eslle şlşlemı"', ve son- amamı dlvanıhümayun crkii.nınn, Mehmed 
gibi ~.,,a '6 olan kumaş gibi, kadife büyUk saatler gönderecetimlü vld -ye bu zı av genç teş atı ar an m- _... :.ı ...ı '"'1lı,Ve DıobU,. gibi eşya V<reblleceklerlnl vlMl!erlmlz! ,.,ıne .. - d•1' can<- huriyet meydanında parlak bir gcçld ra ""' m• bana yan bakanı Ben adam• tes- ·~•hamamı hadunl.,.., L~t!I .... hnmnm• 
Lı O.ek b"'1=ndan savddu. nuz, ""'"""'"" bfitün muk&dd ... tım,. il>e- resm< yapılıruştır. Resim ınerasiındon blh otbl dlzerlml• diye bağnm,.I<. Ad< da cömeı-dlfTe, Yenlbahçe hamam• bah«vanlarn, 

iin te böyıeıce, biz zavallı •e her §e)"den bez- rlne yemlnler ediyorduk. bir intıbadır. Te_,bihci kalmlftı. 'I Edlrnekapısı hamamı Amavudlara, Yenllaı.pı 
tn&hlfıkJa.. Tam 0 sırada Dölonecıler hamamının önü. hamamı mevlevllere, SUlvrlkapısı hamamı 

Yük k -·manen yorgun, ağlıyarak. bü.. Fakat .bütün bu gü!lel ddJer a.Aa.nın hld --kuı orkular içinde, elimiz bel§" mef'wn det.ini bir türlü yatıştınnıyor, atzındnn kö. Gümüşhaetköyde kenevir ne gelmişlerdi. Yandım All durup etrafınn taşçılara, N~ncıpa§a hnmamı kfltiblere, eıı Ye döndük Tft'"'l W ,,,. n.. 11 - ü..-. ... bakındı. Orası blr üç yol ağzı idi. Yolun A- ı Drağman_ hamamı tercümanlara, !Anga ha. 
~ay . ....., a e ~ 1§ olarak to. p.-. ge noeye kadar, ölçü.süz k uulerinln u- ıslah ı·sıasyonunun tek idi s kl hıı.ı:· bUtUn teşebbüslerimiz neticesinde, nUne geQeml)'<>rdu. takapısından gelip hamam cinünden kıvrıla· mamı mu a. ere, arı raz hamamı baR-
tı, 1112~a bulmaia muktedir olamadığunı- ı İ§~ a~a hazretleri, böylece bir bayll BÖY- kKylDye yardımı rak aşağı ınen kısmı bombo,tu. üç yol ağ • cılara. Macuncu hamamı hekimlere, Acemi-~ arz 

1 1ıw U sın.dan Beyazıda doiru uzanan Dökmedler oğlanlar hıımamı acemil'.!re, Vezneciler ha. 
t!IJYllBUı u ey ed &• takdirde, bazı ticaret lenip kütürler savurdı*tan sonra derhal he· .. .. .. A • bUdlr ın kendUıl~ hediye edilebileceğin\ pimlzln z1nclrlere vu~nı •e Galatadan Gumu!hacıkoy (Husuaı) - Zıraat Ve- çarşısına gelince, ocaklardan savrulnn bir mamı şatırlara, Tasvirli hamnm oyunculara, :au:t; 1 gelen blzlerin kuleye glrmemlzl emretU. Bu kAlctinin, Kastamonu ve havalisi. de dahil duman içinde idl. Dükkanl:ırdan da bir u - Küçükağa hamamı ağalara, Arpaerninl ha -

~ :ık amma .. sen mlsln bunu söyiiyen?. e,,nada aleyhlmhde tuhaf tuhaf tehdid cüm 1 olmak üzere teşkil ettiği cKenevtr l81ıih ğultu ta§ıyordu. Midilli: • 1 mıtmı arpacılara, Avratpazarı ha -
buı11nanYle kızdı ~yle kızdı ki... Yakınında lelerl mırıldanıyordu! ve tohum temizleme• istasyonlarının - Hamama mı glrec~ğiz? lmnmı avratlara, Çıfıtkapısı hamamı yahu. 
p:ı,11 Türkler onlemeseydller elindeld so-1 Arkadaşlara lltlhak edip de, .istikraz için , • _ . Diye sordu. Yandım ~lı: d!lere. Ahırka:pısı hamamı seyislere, Koca 

:a sırtıarınıızda kıracağı muhakkak:t.ı!.. valtl teı;ebbiWertmlzden de tyı n müsbet b1r meuezı Gümfişhacıköydedir. İstasyonun - Hamama gireceğiz. . Mehmed pasa hamamı bunaklara, Şengül ha.. 
ba~nun üzerine gözilnü yumup ağzını açan neticeye varılamamış olduğunu a-:ılatmca tohum temizleme makinesi köylünün to- Dedi. Çocuk önden, delikanlı arkadan, mamı maskaralara, Deniz hamamı lı::aptan-
9.?tıt ~lyar; bitt söylemediğini bıra.kmndı .. hepsini derin bir yeis -..,e tütıır ı.stil~ etmiş - humlarını meccanen temizlemekte, gün· Dökmeciler hamamına ~irdiler. Bu hamam. lara. Kocamusta!apaşa hamnmı ibadet ehll
ını detwd ancı mı de~dik, irnansı.z ltöpeltler ti. Herkes lçden ve dışdan ağlıyor, kalbi a - de (6500) kiloluk iş görmektedir. Köylü İstanbulu9 muhtelif semtlerindeki diğer blr ne, Yenikapı hamamı mev~ılere, Otakçılat: 

Ata b lk .. neler de~k neler?_ cılnnnı meydana vuruyordu. h • t h 
1 

t . 
1 

. ·ı.a 1'kl hamam ile beraber, onun Arnavud Sinan hamamı çadırcılara, Kemankeş hnmomı atı.. 
unlan söylerken b'-~ 

1 
dl k er nevı o um arının emız enıp ve ı aç· .ft...., i di5 l te 1 b 1 1 1 dar Yaptı~ ı=:;, ş m ye a - Bize knrşı bu kadar d~a muamele et - lnnmasından fevkal&de memnun ve hü - vası""'"'ue g r " çe n n u uşmıı. yer er n- cılara, Zalpaşa _hamamı koc~lara, Bülbfilde-

lerını sa iylllklerl, gooterdiğt şefkat eser. mlş olan ağayı da kızdırmış olduğumuza gö- , .. . den biri idi. resi hnmamı muezzlnlere, Eyub civarında De 
tırıyor ;~Y~~;e s:ıy~kça da !Ufürlcrini art- re, bundan sonra işlerimizi idare edecek, zin ;cumete muteşekkir bulunmaktadır. Çetenin bin bir kılık ve kıyafetteki adam- re hamamı derbederlere, K5~ıdhnne hamam.J 
clUAuınuza a.sı ~ t nrlk e1.memlş bulun. dandaki yaşayışımızı birazcık tahtır eyliye _ • • ları, konuşmak, yeni bir haber vermek, ya • k~ıdcılara, Südlüce hamamı çobanlarn, Has 

- Cünk"" a anmıyordu. cek yardımcıdan da mahrum kalmıı oluyor- Çanktrı nahıye müdUrlerı hud bir emir almak için, kahvelerde herke- köy lınmamı klremltçilere, Plrıpaşn ?lomıı.ını 
deşinız u, dlyor<.ıu, binlerce hıristlynn kar- duk d k .

1 
t . sın gözü önünde toplanmağı do~ru bulma - nirlPre. Kasırnoaşa hamamı pehllv:ı.nlara 

lunarak -:uf~~~~ olre b1' yard•mdo bu- H~n-lycle kavuşma ümldl••lnln kaybolm._ arasın a Da 1 V8 ayın m,.ı&•d<. İstanbulun kena• ınahollelerlnden Knlnk.slz h•T"•m• sağ•darn, Plynle .... ha: 
tannah ynn~a~~· ~ l~e~ceden kur. sı fizerine kanayan kalblmizle çorap. eldiven Çankırı (Hu.susi) - Eskipazar nahi- birinde, yahud 5~ dı.şın:la bir damaıtı pey. mamı sarhoc:lara, Hekimbaşı hamamı he _ 
liagu korkmadan ve ~a nıce inanılır? örme işine avdete ıbaŞLadık. Kendimiz gibi yesi müdürü Aziz tekaüde çıkanlmış, da etmek de tehlıkesiz r\e~ildl. B!ı· b:ıld.ırı klmlfıre. Tersane hamamı tersanelllert-, Ka
lan bana yutıunnağa al adrın bu yalan- gönlümüz, ruhumuz da o kadar derin karan- Eski r müdürlüğü.ne Ovacık nahi esi çıp~ak ile, bir harernağasının, beyzade kı:p- rnltôvkapısı hamamı orakçılnro, Kuleknpısı 
bukı bu kad ç l§ıyo.rsunuz?_ Hal- lıklar 1çinde kalmıştı ki o sıralarda gelecek .. ~ . ... y !etınde bir genç ile esnaf çırağ! k~yatetlnde hnmnmı kullara, Tol?hanc civnrınd:ı Ynlancı 
bltı bir ar kardeşiniz, dindaşınız, her .. 

1
.. .. n1y tı .__ '"ılatı"'r.a hazır bıı- muduru Cahıd Tandogan, Ovacığa Çer- bir ayakdaşının nazarı dikkatini uzerlerine h 1 ıl T h d Kıl ı..,_ er akçe verseler iki Y~ d .. , b'· o umu memnu e e -r... "'6 _ • kmed b 1 ö _ 1 1 1 1 h amamı ya nnc ara, op nne e ıçall paşa 

--.r nıtau • ' uz uımnın " lunu or bizi her türın -maddi ve manevi- keş sıtma mucadelesı sıhlyat memuru çe en u u.şup g ruşme er ç n amnm. hamamı to ulara Kemal hamamı ki n -
lar Para~ı birkaç sna.tte toplamış olur· Y ' . M , U 1 A.,.ft al ah. . .. !ardan uygun yer olamazdı. Hamamdaki çıp pç ' es c e 

... Fakat C" ... ""' olan '"l . .. sefnl~Jerden kurtaracak ve bfit.ün acıları - es ud s u, l.Adrac ar n ıyesı mu • ı lft'" i 1 d f f kl .. re Çavuşbaşı hamamı "nvuşlara G::ılatasn l>ckJ.e '""Y"A 4u .. sız alçak ko· - .. ha u bekli _ .. . _ " _ .. .. .. ..... nsan ar arasın a, sını ar an, mum - · ,.... ' · • -~ r, beni alda.tnıak istiyorsunuz parayı mızı dindirecek Olan öluınu 31"e e - durıı Atıf Enbaş Şrbanozu mudurluğüne, k:ttn olduğu kadar kalkıyordu Hele biraz da 1 rayı civannda Bey hamamı beylere, Balyoz 
atik için ı- k ·· "'<>r ve bunu Oenabıhakkın ulviyet.inden dl - A k ı Ad k b · %oı §OY~ endinlii hlç sıkmak iste- "' t araca ara ı.~man amsına ağlı I sapa hamamlar oldu mu, içerde ı'ideta kü - 1 hamamı b:ılyozlaro, Fındıklı hamnmı Lfızla-

d~:~~~- Benlm ~imdiye deılin yapmq oı. leyorduk~ Pınarhisar nahiyesi tahrirat katibi Ke- çük blr meclis kurmak bile nıümkündii. Çün ra, Beşiktaş hamamı masumbra, Hayreddin 
t1Yorısunuy kleri unutarak, beni atlatmak 1.s- Son gunlerde, m~etAeı:t yırtarak. etrafı mal Sezer Bayraklı nahiyesi müdürü Ah kü, hamamcılar tarafınd:ın bl!e üç dört müı;ı a~a hamamı hayır sahiblerinc, Yahya efendi 
tn z. Bundıı.n sonra sı blr kö ıı. aydınlatnn kurtuluş ümldı bu son hadise i- • v •• - •.....ı ı o""bek +->"'ınd" turup çubuk ve '"fth ıı.ncılbrnda ze, peee ' med Tombuloglu Kurşunluya, Şabanozu ııcun n g - .. 0 • .... - hamamı takva ehline, Kuruçeşme hamamı 
liaıtıuk! u~-~aha fa'Zla, lnanmıyacağun ..• ıle tekTar birdenbire üful etmlş, yukarıda de- müditrti Avni Türkoz Bayraklıya orta ve içerek yarenlik etmesi l:adar tabii blr şey binn.mazlara, Hisar hamamı Hlsarlıyn İstlnyo 
aay<bın ··be~ı<UU şunun ~urasında ben olma- dl.ğlm gibi, derin karanlıklar içinde :kalan nah ivesi müdürü Cahid Gülba~ar 'Kızı,l- olamazdı. Sınıf farklarını gözcinüne koyan hamamı dllC'ncllere, Tarnbya hamnı'nı işret 
aaycıun' 

1 
ni 6lze şefkat gösterlp kollama- ! ruhumuzda sonsuz blr melanıc.oll husule ge.. ·~ K 1 k .. d'" " M ~ taf 0 . eBvab olmayınca, bu meclın, göze hiçbir za - ehline Büylikd.ere hamn .,.,.1 .. 1 "'~ 

bu i • s z n akıbetini k k k 
1 

tirml§tl. :ırrn'l,..a, ızı ırma mu uru us a e- b tın zd • mı ...... ır..çı ara. °"rı-
~~~ndan gebermed~k: çı~:~~nı~.~r, j Bilha.88a, lkl hafta kadar, bizlere görün - ~ir-01· .ortaya nakil ve tayin listeleri tas- m~~ :edi:ci ~r ortasınrla bütün L3tanbul- yar hamamı fışık ve m!\.şuklura, Kavak ha -
Allaha ndan 80llra sizln alacağınız olsun!- miyen, zlndnna uğramayan aiı;a, bir gün 'Çl- dıkt<.>dır. da yüz elli bir hamam vnrdı. Znmanın gezip mamı biçarelere, Beykoz hamamı koz bekçi. 

ki tıaau Ve Resülü ekremine yemin ederim kagelip de bize, bu ~eden rıkncağımız bak tozmağa meraklı, ayağına iişenmez gençle • lerlne, Akbaba hamamı k°"'llazlara, Anadola. 
IYI do.cııu!~diye kadar sızın bu mahpeste en kında beslediğ1z?Iz umidlerin boş olduğunu, Çukurovada pamuk temizleme rinden Kuyumcuba.şı zade Evliya çelebi, is- hisan hamamı teferrüç ehlin", cengelköyu 
büy{tk. en bt Oldtıysam, bundnn böyle de, en zira hünk.Arın. Ibrahlm pa.p.nın ?e Hlrlstl - • 1 • tanbulu semt eemt dolaşırken bu hamam • hamamı hırsızlara, Kuzguncuk hamamı kmı .. 
(~düşmanınız olacağım! .. ] yan elçllerlnln İstanbuldan gUml.ş bulun. iŞ 8rl lann da islmlerlnl birer ?>lrer kaydetmişti. ! gunlara, ~ki Valide hamamı yolculara, Orta 

mı:!.,.!!. ~it 1 du'kla.rını, halbu.k.l 200 dWta ne pek Ala ser- Adana (Hususi) - Ziraat Vekaleti çu Lfttife olsun diye de, bamamlsrı, semtlerine 1 Valide hamnmı gariblere Kösem•ıı.lide ha • 
dii~ ı.ı-a:;. ·~~ tahtında kr:ıl~e bestlmize kavuşmayınltemteln e~Ae! ellm.1:~~ kurova pamuk tohumlannın temizlen - ve 1s1mlerlne nazaran birer esnnta mfinasib mamı kOOelere, Aslanağ~ hıımamı avcılara, 

cu ile ~ıtı tahtında da don- sken kendimizi bu met n ııuu.ırum e~ . . . Ü t-. K bb h k ... ft tanb rı.ry bulu · L.lmlzd i mesı ıçm mıntaka pamuk üretme istas _ gorm ş u. asa aşı amamı nsabla.ro, Bacıpaşa ....... 
n.ldaJı:j sefl nuyorlardı. Bunların ls- olduğumuzu• beyan et:meBl. "" eki ele - _ . . Eyüb hamamı hastalara Ayasofya hama- mamı hacılara Türbedar )tamamı mezarcı 

de lirhts id~ierj ıle Edward nuı:on ve M. mi, duyduğumuz kederi büsbiıtan arttırdı. y~m~na beş selektor makınesı gönder • mı şeyhlere, Sofular hama~ı sofulara, Azeb. lara, Kadıköy hamamı b:ıhçıvanlarn. -
~ • Mut.ercim <Ar.kası nr) mıştır. ıer hamamı areblere, Bostan hamamı bOS- (Arkası var) 

Evve:ki gUnku ve dünkü 
kısm•n hü'Asast 

b. caorııa.n ırı kah 

«Son Posta» nın yeni edebi romanı: 3 

11' ıa.:ii rıunaın olan mubanir b1n 
tnıı~~ornnlnk neticf'.81 sinirlerlnclm 
ttrı te.lba b. Dokıorta,. kendisine memJeke -
lllfı3lQI ıa.J; ~de bir müadet dinlen -
itle ~enen e ~erdir. Fakat bu dinlen -
lttsı CO:ıı \osu tila)1 Yenıu!m~ mnharrlr ~..ıı -
ttQ.. tJS\ellk k ıdnirlerte Ankıvaya CJönmbş.. 
teltıL~ b °"'4a delice set'dltt, e~enme 

CEYLAN ·AYI 
hatte iken =:: Anen!n tendl!Jl eya - •ı 

sflhlı e'riendilbtl otrenmlştlr. 

ltiiçii~ :-aa.n enet ltendistntn aaııa sordum, cevabını icıtnabulda bekliyeceğimi Bu hükme ~dıktan sonra slnirlerıme as-
ltıı hı.-~ &it Leyli tsmtnac bir ~nç bildirdim. la beklemedl.ğlm blr sükün geldi. Günlerce 
t\1eor.-.-... «>na aşbnı haber '°"nnlş ..e \a.W:.--:-' isıealltnt sö,,emfştlr. Romanm Ondan atesi malum: Galiba Leyllya ver • karamslık içinde t>oc&ladılctan, o dtıy~nun 
ll;ıunanı bana cftle.ttk ltarşı1am 

1 
diğim azabdan dolayı Ayşe tarafından ceza- ıztırabından bu duygunun sars111tıs:.1n d:U _ 

fıliJ""~- uBa:k hele Mil •i7iiml'~·ecle "'!; landınlmış oluyorum. raya tutulmUf aatı.bot blr kayık gtbt geçe -
k.ıı "b-;-1' thımqtnn!• diye takılmıştır. Genç Ankaraya dönüp de Ay~nln sabah aqam rek didindikten, yorulduktan .sonra şi•ndt &r

lı.açn._ l&k.a ile fena halele mabeab olınuı " düşüp kalktığı sporcu dellJranhlardan blrile tık yapacak hiçbir l.fi olmıyan adamın ra -
---,..ır. evlenmiş olduğunu haber alınca ııünlerce in- hatlığını duyuyorum. 

(Roman devam ~yor) lial, lnldaar, ıztırab. hiddet ve Umlds1z111c Bunlann hep81 ly1, fakat ya dedikodu .•• 
merhalelerini bir 1blr doltı,ftlm; sonunda .ar- Ya bilenin bllmiyenln ge-ıip to7.d.uğu yerde 
dılun Uıeenı verici netke derin bir nefret bire bin katarak .ııöylediltlerll Meşhur roman l..e ~ 

atna ~· 'bir daha görünmedi; ben de arka _ 
benı :medim; fakat onun t~klifi sonralan 
'l'le nleroe düşfindfirdü ve bnna Ayşe ne 

t~e~ fikrini Uham etmiş oldu. Hastalı -
~on .. n~.., detıi bir şel{llde başlaması. tansı -

"'"Çukll\~ te1an b1r ut1u, bll.Ş ağrılan, buhran ve he • 
lıekirnı arada gelmiş demek oluyor. 

IUYorıar l'r istirahat ve seyahat etmemi söy. 
lı11ten Adı. İşi gücU bıraknrıı.k İstanbuln ge • 
t~. ben~eye kısa bir mektnb yazıp bırak -

hnlc evlenmek isteyip iJ: temeditlnt 

duygusu oldu. İşte bayaUmln blr vahtme.sl muharri.rt Hüseyin Ger~k'l .seven •• redde. 
olarak tfirlfi meziyetlerle .slisleylp pilsledi • dilen Leyll, merhum MÜflı' Abd&samed pa
~. kendisinde esrarlı, şıirli oir hüviyet veh fanm torunu .Leyll kendl&inl öldü:recekmlf. 
mettlğim çırılçıplak adali gençllk! Hüseyin Gerçek'ln kıza önceden bol bol il -

O da bütün ötekiler gt'bl sa.dece bir kadın- mld veri,p kızla ellenip el~ip de aonradan 
dı; benimle gazinoya, kırlara, otomobil ge _ vazgeçm.edıtt ne maltım?_ Faknt oh olsun, 
zlntllerl.ne gelmişti; hat.ti kim b!llr nasıl dü ışte Ayşe, Reji Nazın Hüsnü beyin kızı, meş. 
şüncelerlc evime gelmLşti; beni ml.aıkin ve hur a.tlet, spor mecmualarının, gazetelerin 
cesaret.siz bularak belki de aptallığıma bük hergün yeni blr rekorunu kaydettikleri, gün 
mctmt.,tı... Bense bu işlerde ilk defa namus" aşın sayfa boyunca çrrılçııplak htoifanan. 
lu hareket etmek 1stem1t n hareketimin ce. nı bastı.klan AytJe, ha.dc:Uni b1lmlyen roman 
za:>ını görmiiştüml muharririne iyi bir ders verdi! 

Yazan: Refik Ahmed Sevengil 
Günlük hayat.ın akışı içinde sükftn •e hu

zur ile yaşayan insanlar arasmdakl hldi.se. 
ler bile az ç.ok üç bef gün, muhitte aki.slcr 
uyandırır; benim gibi, Ayşe ~ibi, hat~ıi son 
zamanlardn bizim yüzümüzden ır.eşhur ol • 
mata başlıyan Leyll g1bl tanınmış kimse • 
Jere ald dedikoduların §1.tiriler<.>l:, beslene -
rek. bfiyilltülerek, itina ile yapılmaması na -
sıl mümkün olur? 

Hele 4u tanınmıt hısanlarm hususlyeUni 
öıtrenmek merakı casu.s pa\koloJisinln na • 
mu.slu insanlara da mayet etmiş olmasın • 
dıın başka blr t}eJ mi? 

Bunlann hepsi doğru n ben bfitün dü -
§i.\ncelerlrnde haklı olablllrim; takat ne ka. 
dar mahremlyetbne aid olursa olsun gittik
çe yayılan ve tah.sımı :tanıyan tanımıyan 

herke& arasında gitgide blr i!kandnl mahl • 
yeti verilerek anlatümıığa başlanılan bikri -
yelerl.n durgun suya atılm14 bir taşın etra • 
tındaki halkalar gibi genişlemekte olmasına 
asla mani ola.mıyaA:ağım; hiç olmazsa işit • 
miyey1m. 

Bozuk sıhhatiml düzeıtmek.haı-ab mane _ 
vlyatımı kuvvetlendirmek için muhltimdcn 
ayrılmağa, bahara bizden evvel ka vuşon ce· 
nub ikliminden başlayarak 5eyahate cıkma. 
~a. gezmeğe, oye.lanmaıta knraı· verdim. 

Kendimden memnun değilim; şu halde 
kendi.mi değiştirmeliyim. Başka mE'lr.lcket • 
ler görmek. başka muhttıerin havası ile sa • 
ı'llmak, başka insanlar tannnnk ... lnsnn ken 
dtsıooen kaçmak için türlü yorgunluklara 
katlanarak diyar diyar dolaşır ve ne kadar 
başkalaşırsa seyahatinden o kadar ho§nud 
kalacağını sanır. 

* - Benim kim olduğumu b\llnlz. b~kalım1 
Parmaklığa dayanmış, suların musikisine 

dalmış, düşüncelerimin derinliğine dalmış, 
keoolmden geçmiştim. Etrafımda dolnşıın, 

gidip gelen, yaklas1p uzaklaşım yokular be
nim için birer hüviyet değll, sadece birer 
gBlgeden lb:.rettı; hiçbiri benı all\kaJnndır • 
mıyordn. Arkamdan yakla.;an bir kadının 
kollannı omuzlarımın üstünden uzntarak 
gl>zlerlml kapattı~nı ve bu sözleri Tiirkçe 
olarak taUı bir ecnebi .şlvcsne söyledl~lnl ay
nı zamanda farkett1m. 

Gözlerimi örtmekte devam eden eller! el
lerimle yokladım. Manikürlfi, itinalı, yumu
şak ve lfadcll e1ler ... 

- Bilin bakalım, ben kimim? 
- 812 fevkalfıde güzel bir '1anımefendis1 -

nlz! 
- Tc.şckkür ederim, faknt kurnazlığı bı • 

rakın da beni tanımağn, hatırlnma~a çalı • 
şın ... Sesimden de anlnmndınız mı' 

(Arkası rar) 



.. 
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(Memleket Daberieri) TRAKYA HÖYUKLERi 
Gönenin güzel bir köyü: ARMUDLU 1 C~y~~-nda bir köy 

btrhgı kurulacak 
Vizede yeni bulunan iki mezar dikkate şayan 

bir ehemmiyet arzetmektedir, eierler çok kıymetlidir 
Armudluda Anadolunun en güzel meyvası yetişiyor, 

kozacılık da her gün b~raz daha inkişaf ediyor 

1 

Ceyhan, (HU!u • 
si) - Kazamıza 

geldiği gündenbe -
ri, durmadan ça -
l~an ve şehircilik 
ihtısası sayesin -

de Ceyhanı bir ma 
mureye çeviren }>(> 

lediye reisimiz Sa 

lfillattin Sepici, ye 
ni kaymakaınımı1 

Bekir Suphi ile el
ele vererek mesa -

Edirne, (Husu -
ıd) - Vizede H hö
yüğünde yapılan hal 

1 riyatta bir mezara 
:ıaslanı!dığını bildir
miştim. 

Mezarın üç buçuk 
metre şarkında ikin
ci bir mezar meyda
na çıkarılmıştır. Bu 
mezaır 1.00 X 2.90 
eb'adında ve bir bu· 
çuk metre derinlikte 

j çukurdan ibaret olup 
mü'him eserleri ihti-
va ediyor. 

Kaymakam Bekir 1 1 k ilerine devam et - çi ve yan arı ır-Suphi 
mel~tedirler. mızımtırak bir kerpic 

Kaymakam Bekir Suphi, merkeze ta- tabakasile sıvanml§ 
bi bilttin köyleri milteaddid defalar zi _ olan bu mezarda ma

mul mustatil şeklin
yıart't ederek köylünün derdleri ve ihti-

de, iki tarafı meyilli 
Gönen çayı kenannda güzel bir mesire yaclarile yakından alfudar olmakta - ve dört akroterli bir Vize höyüklerinden iki göri~nÜf 

Gönen (Hususi)- Kazamıza T:ıağlı AI- İntihablarda ve sair köy iflerin·de dır. kapa~ı havi küçük bir !Ahit, yahud ke- ve arka arkaya sıralanJil.LI muhtelif 
mudlu köyünde ziral bakımdan blr hay- kat'iyen söz ayağa d~rillmez ve sızıltı- Bu cümleden olmak üzere, köy kalkın- mik mahfazası. Bu lahdin dışında kül eb'adda dört odadan terekküb eden m~ 
1i ilerleme ve kalkınma hamleleri göze ya meydan verilmez. Armudluda bağcılık ması bakımından dört beş köyün birle - tabakalarına, civarında ise cam ve toprı.k zar al.idesi tamamile açılnuş ve temtzle
çarpmaktadır. Kozacılıkt.a ötedenberi bi- ve rcnçberlik de pek ilerdedir. Her sene şerek birer cköy birliği:. kurmaları ka _ vazo!ara pek enteresan bir eşya o~ar~k tilınis ve buranın plan.mm yapılmasına 
rinciliği ala.n bu köyde her sene çok güzel bir ha li üzüm ihracatı yapılır ve bu rarlaşiırılmıştır. Köy birliğine dahil 0 _ dem1rden yapılmış açılır kapanır bır ıs- başlanı1;mı~tı~. Buradakı hafriyata niha-

1 k i k 1 · kte h y . .• . . " . . . . . ke:nleye raslamak kabil olmuştur. yet verılmıştır. 
tohum u c ns oza ar yetışme ve er yüzden kôye oldukça mühım varıdat te- lan koylerden bırısı merkez olarak ıttı - Hafriyata devam edilirken ayni tepe- G J k h f • d 

1 b. da yeni dut fidanlıkları ih- " . yfi h 1. h d"l k k"" ht 1 b" ı·~ı .. .. .. . 1 e ece sene a rıyata evam o un-scne ır yan n min olunur. Yaz gunlerl bır Y ye a ı- az '! ı ece ve oy mu ar arı ır ı6 n de uçuncu hır mezar daha bu unmuştur. k ·· h f · t h t• b ki _ 
d d ·ı kt · b"" kl"kl tı ı d . • .. . B . k 0 44 X 20 7.i ma. uzere a rıya eye ı u sene ça as e ı me e, yem oce ı er yap rı - ne gelen Armudluda birçok muafir bulu- aımı uyesı olarak çalışacaklardır. u mezar genı~.ve mu .av:'es . , · lışmalarına nihayet vermiş ve utanbula 
mak suretile istihsalAt arttırılmaktadır. nur ve meşhur Kestane suyunun başında Birliğin gayesi, köylerin imarı, okul iki tu~l~d~n muteşekk1l~.ır .. Üst. kısrnınm avdet etmiştir. 
B··t·· b h ı ·· ı b" d "kl ı · d t · · k"" d 1 b" 1 "h daha küruk tuğlalarla ortülmüş olduğu . .. -

1 u un a çe erı guze ır erecı e su a- eğlentiler yapılır. Kestane bahçelerın e, esısı ve oy o a arının ıran evve ı - .... 
1 

'b d h" b" 
1 

Bu sene Vızede 4 hoyuk tamam, b r 
b k .. " k ı k h lk 1 d .1 kü"l .. 1 gonı Pn u mezar a ıç ır esere ras an- h"" .. 1 . t 1 k k ılını nan u oyun ço ça ış an a ı, ya nız bağlarda şu sıra köy kızlarının §en kah - .~sı .. e .. ture ve sosyal faaliyetlerle köy mamıştır. Ayni tepenin muhtelif yerle- .. oyu c ı:se na amam o ara az §, ve 

koıacılıkla kalmayıp meyvacılıkta da pek kabaları Armudluyu bir cennet haline lurrmzu faydaland~rmaktır. rinJe. muhtelif şekil ve eb'adda toprak u~ .~ı:-~ara raslanm~ştır. Bu mezarların 
ileri gitmiştir. Altmış, yetmiş haneli olan ko ar. Bu hayırlı teşebbüslerin tahakkuku i- ve cam gibi asara tesadüf edilmiştir. bırıb~rınden tamamıle başka tiplerde ol-
bu köyü, her türlü meyva ağaçları, ve bil- Y çin köy bütçesine konan tahsisatın yüz- Hafriyat heyeti son olarak ~ höyü~- malaıı bilhassa dikkati celbetmlştir. 
hassa afaka ser çekmiş aşlama kestane Bergamada yeni tUtUn de yirmi beşi bu birliklere verilecektir. nün takriben 400 metre şiınalı garbi~~n- Höyüklerin birinde bulunan altın ve 
ve ceviz nğalçarı adeta kapatmış ve içe- de, 5o metre kutrunda ve 4 metre yuk- tunr. asar müstesna olmak üzere diğer 

mahsulUnUn vaziyeti O · l"d b' k .., sekliğinde beşinci bir tepeyi kazmış ve h .. .. k1 d b"Ih k r risine girilmcyince görünmez bir hale enız, ı 0 ır iZ ÇOCUQU burada da başka bir mezarla karşılaş- oyu er e ı assa cam ve topra asa 
getirmiştir. Nefis ekmek ayvalarile, gü- Bergama, (Husust) - Bu yıl tütün ölümden kurtuldu maımstır. meydana çıkarılmıştır. 
Zt!l vişne ve kirazlarile, çok iri bardak mahsulünden yetiştirici son derece mem- K ki J' h" nn.n Dilter taraftan Kırklarelinde bulun-

nun::Jur. Denizli, (Hususi) - Denizlinin Değir- ır are- 1 oy 5... muş olan coda mezarı> nın büyük tarihi 
erikleri ve türlü elma ve armudlarile K Rlite bakunından Çok yükaek olan menönü mahallesinde oturan orman mü- Kırklareli höyüğünde bulunmuş olan ve mimari kıymeti görülmüştür. 
şöhret alan Armudlunun, kazada başka tütünlerimize daha şhndiden hararetli hendislerinden Bahanın dört yaşlann
bir eşi yoktur. alıcılıır bulunmuştur. T) ı müna.-;ebetle daki kızı Fatma evlerinin bahçesinde oy- Yozgadda bir çamhk bekçisi 

öldUrUldU Bu köy kurulalıbe'ri bazı kimseler, kah muhtelif tütün kumpanyalarına mensub nark0 n bahçeden geçen çaya düşmüştür. 
vehane açılmasını zaman zaman ko~ - eksperler istihsal mıntakalannda alım Fatına cayda suların cereyanına kapıla-
1arn teklif etmiş ise de ileri gelen yaşlı- satım işlerile alakadar olmaktadırlar. , rak sürüklenmiş ve birçok evlerden ge- Yozgad, (Hususi) - Burada çamlık Hendek (Hususi) _ Hendeğin Kocs 

ld ğ kd d bü"yük B ı iVIAsamızın müstahsili mem çerck Çaybaşı değirmeninin süzgecine bekç:.Si İhsan ölü olarak bulunmuştur. D"" 1 k"" .. d F t . . d bir k . 

Torununu zehirliyen 
bir bUyU ~< ana 

lar, kahvehane açı ı ı ta ir e - u fı. h .J- d 1 ğı ü "d d"l- takılarak kalmıştır Bekçi birkaç gün evvel çamlığı kon- oııge . ?~n en. a. ~a ıs~~n e a 
tere hürmet düsturuna riayet edilıniyece nun c .cı ir tarz a o aca mı e ı - Fatmanın sürükİendiğini gören bir ka- trol etmek üzere evinden çıkmış ve dön- dm gelım ıle geçımsızlık yuzünden toru-
ğini ve ahlAk bakımından kahvehanelerin mektedır. dının feryadı üzerine kadın , erkek bir memiştir. Bu vaziyet karşl81nda ailesi nu Mehmetli zehirlemiş ve çocuk ölmüş-
pe~ zararlı birer tembelhane olduğunu, Cizre Halkavi çahşmaları cokJan çocuğu takib etmişler. değirmen efra lı m erak ve heyecana düşerek ken- tür. Znbıta tarafından Fatma yakalana-
gençleri avareliğe sevkedeceğini ileri lliir- s~z~eci!.1~.e ~ygın olar~k .bulmuşlar, e- d!sirıi aram~~a ~a~lamışlar ve nihayet rak adliyeye sevkedilmiş tevkif edilmiJ 
müşlcr ve köyde kahvehane açtırmamış- Cizre (Hususi) - Kazamız Halkevi kı.ş vınc gotürmuşler ve hıçbır şeyden ha- bıçn:-" bekçının ıkı odun çuvalı ortasın- . • 
Jardır. programına büyük bir faallyetle başla _ beri olmıyan annesine teslim etmişlerdir. da iilii olarak yattı~ır~ı gö:r_:müşlerdir. tır. 

Adliye ve zabıta öHim hadisesinin tah-
Gençler hfılen boş vtıkitlerini, başka mıştır. Şimdiye kadar dCSrt kol üzerinde Amasyanın iki kazas ı karan 'ık kikatile meşgul olmuş ve İhsanın bir ci- GUmUşhacı köyde mektebsiz 

köy!erde eşi bulunmıyan köy konağında İ§ gören Halkevimi?.e bu yıl, köycülük • • d k ld ' nayetc kurban gittiği anlaşılmıştır. Ka- kalan talebeler 
mc\·cud gazete ve ~ecmualerı ok~akla ve güzel san'atlar şubesi de illve edil - .. .. '~.'" e a . 1 . til aranmakt_a_d_ır_. ----

geçirmektedir. BUyük~ere saygı disıplini miştir. Neşriyat kolu tarafından, ·~rgün d Gelumkutrş~kacıko~. ~.H~rusı) :-- Merzıfon- Çankırı nahiyelerinde SBlekför!er 
bu ki)yde pek ilerdedır. Kendinden bir . . . a; e ı motorunun temızlenme.si za-

b .... ğü. h tt1ı. k bil h radyo haberlerı ve saır havadisler ıle. ıııre1 · d k b" t·· .. b 1 faa" "ıyette ya~ uyu ne ve a tt a ranına e er- ı ve ye e ır mo orun u unmayışı f 

k"s ayağa kalkar ve her zaman yaşlıların edebi, içtimai yazılan havi bir sayfa hal- Gilrnüşhacıköyde de gene motörün otur- Çankırı (Hu.:.ıısiı _ Ziraat Veklletı tara.. 
sözii dinlenir. kın istifadesine konmuştur. tulduğu betonun çatlaması yüzünden ka- tından gönderilen motörıü, tohumluk huğ -

C 
ıalar ay başından itibaren karanlıktadır- daylıırı temizleyen ve lliiçıayan selektörler 

Erzincan ziraat bankası köylüye elbise da1iıtlyor ""\ lar v11ayetın Çankırı merkezue. ngaz, Çerkeş. 
Y J · ve Şabanözü kaza ve nahlyelerıne yerleşti -

&_d_n_~_n_(_H-~-----------------~~~--~ O "l"d b" tb k ~~~ 
emz 1 e ır o o Us azası Oüzllik ekim başlangıcı dolayısile bugün-

Gümüşhacıköy ( Hususi ) - Hususf 
muhasebf>nin bütçe darlığı meselesi bu 
yıl da kazamızın ilk tahsil derdine yeni 
çareler bulm~ına mani olmuş birçok ço· 
cuklar mekteblere yerleştirilememiştir. 

Çorlu Ha,kevinde okuma yazma 
kurs 'ar ı 

ıi ) - Yurdumuzuo 
Denizli, (Hususi) - Denizli belediye- lerde bu selektörler faallyet.e geçlrllmlftlr. Çorlu (Hususi) - Herhangi bir se -

her köşesinde olduğu sine aid olup Delikliçfünar - Çarşı ara- Ta~lalannıı saçtığı tohumu. temizleyecek beble okuyamıyarak bu çağı geçirmiş 
gibi viliiyetimizde dt sında işliven otobüslerden şoför Kadirin ve iluçlayacak ve Çankırı ekınlerlnde görü- . k 
-ı ..... at bankası tara - id · d ~k. 6 1 t b"" 1 1. len ve ehemmiyetli bir hastalı.le olan «Ka .. a- yurddaşlan okur, yazar hır hale getirme un;• aresın e ı numara ı o o wı e po ıs • . k k 
tından çütç1ye to • fsr.ıailin idare ettiJU motosiklet arasında doğuo nun önünü alması itlbarlle k6ylü ta- rnaksadile Halkevl hır urs açmıya arar 
humluk buğday ve evvelki gün saat 18 sıralarında Himayei- rafından çok iyi karşılanan selektörler faz- vermiştir. Kursa kaydolunan ıvatand.111-

çift hayvanatı almak 

için mühim miktarda 

para dağıtılmakta 

dır. 

Bu meyanda ban 

ita, İstanbuldan ge ~ 

tirtmiş olduğu köylü 

elbiselerini de mü -

said taksitlerle halka 

etfal sineması önünde bir çarpıpna ol- laSeralekğbetö~ 
1
görecekt1tö. r

1
• .. h ... b 

1 
d larm sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 

muştur r er mo r ! mute arr.... u un u - .. 
1 • · · .. .. .. .. ğundan saatte bir ton buğday temizleyecek Bu faydalı teşebbus, bu vaziyette o an 

Motosı~let otobusun ıaltına duşmuş; ila"ı a.kt Çorlululan sevindinn!ştlr. 
hasa:-o ugramıştır. Polis İsmailin de bir ve ~ayac ır. 
ava~Jebkk~ukınlmışve ba~nın muh- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
telif yerlerinden yaralanmıştır. Mecruh ~ ( Çankırıda büyük bir pehlivan güreşi yapıldı 
bavf!ın bir halde memleket hastanesine 
kaldırılmıştır. Çankırı ( Husu • 

İşe adliye el koymuştur. Vak'a hak- st) _ Pana ır mü -
h:mc!a tahkikata, şoför hakkında takiba- . y 
ta başlamıştır. · nasebetıle Halkevi 

Karaman uzum mubayaası 
satmakta ve bu suretle köylünün kıya - görmektedirler. Bilhassa bankanın para Karaman (Husust) _ Bir haftadanberf 
fetinde bUyUk değişikliklere sebeb ol - ve elbise t~ iJi köylümüzü cidden mem inhisar idaresi üzüm mübayaasına bq-

sosyal yardım şubesi 

faydasına büyük bir 
güreş müsab~ası 

tertib edildi.Bu güre
şe civarın bütün 
pehlivanları iştirak 

ettiler. Spor saha • 
sın da güreşlere baş· 
landı. Seyirci bin ki
şi vardı. Pehlivanlar 
üç grupta güreşiyor
lardı . Ayak. orta, baQ .. 
Ayakta güreşenler 

12, ortaya 8, başa 4 
pehlivan olmak üzere 
24 pehlivan gü· 

ma~adır. . . . nun edecek bir tarzda yapılmııtır. faımştır. İnhisar idaresinin üzüm milba-
HukUmehmızin bu değerlı alAkasından Tevzi memurları k.aaaları, nahiyeleri ya:ısına başlaması hem piyasa .. kselt-

f.aydalananlar, tarlalarını ekmekte ve is- ve köyleri dolaşarak, köylümüze kolay- miş ve hem de köylüleri çok ~e:dir _ 
tikballerini d'e bu bakımdan emniyette lık: göstermişlerdir. mişfü. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

o .. . ~'-

reşti. 

Güreşler heyecanlı oldu. Ayakta Çan- Bu gü eşte penııvantar arasınaa naza-
kırının Demirtaş köyünden Yusuf ka - rı dikkati Çankırıdan Yusuf çekiyordu. 
zandı . Ortayı Boludan İsmail kazındı. Yuo;uf vücud itibarile tam bir pehlivan 

- Hasan Bey şehircılik 
mütehassısının verdiği kaı·a
ra göre .. 

... Müstakbel İstanbulun 
bazı modern 

. . . Cad'delerine <;ğaç dikil
miyecekmlş. 

Başa güreşen Mehmed Çankırı, I •"'lduğu görülmektedir. Kilosu 83 tür. Çok 
Hasan Bey _ Peki amma Mehmed ~li . Kızılcaham~.rn ve İınnail genç~ir. Antr:nmanlar ~ayesind~ iyi bir 

dilenciler nerelere arkalarını Bolu, İdrıs Filbos uzun suren bir oyun 1 pehlıvan olabılecek kabıliyettedir. sp0r 
dayayıp dil~necekler? ve gösterişten sonra berabere kaldılar. bölgesi bu genci çalıştırmalıdır. 

hi 

.. 



.SON PôSTA 

7 Birinci teşrin tarihli 
hilmecemizde kazananlar 

~ ~ııı•ııu•· "Son Posta,, nın Hikay8si ··1110-ııul 
Ankara Radyosu 1 Beklenen Telef on 

- DALGA uZUNLuöu §iİHH-Dt .. Çeviren : Nimet Musta/a .• dltu .. 1111 
1648 m. 1112 Kes. 120 ltw. 

T .A.Q. 19,'7t nı. IS!!l:S Kes. Z0 ltw. 
T.A.P. 31,71) m. 9465 Kes. 20 ıtw. 

Çocuk değildim. Hayatı öğrenmiş - çocukluktan daha uzaklaşıyordum. Ga • 
tim. Saçlnrımı büyükler gibi tarıyor, ka- :zetderde çıkan harb haberlerini okurken 
çamak olsa bile arada sırada büyükler hep onu düşünüyordum. Kim bilir han • 

7 Blrinciteşrln tarihli bilmecemizde 
kazananları aşağıya yazıyoruz. İstanbul
da bulunan talihkli okuyucularımızın 
l>aza"tesi, Perşembe günleri öğleden son
ra hediyelerini bizzat idarehanemizden 
alrnalan lAı.ımdır. Taşra okuyucularımı
~n hediyeleri posta ile adreslerine gön
dertıır. 

s·r kilo ç·kolata 
latanbul Kaba.taş sınıf 2-C &ıyfl Erdem. 

3 liralık kitap kazanan 
Botazlçi L1sıe31 2-A dan 449 Bülend Özen. 

MUHTIRA DEFTERİ 

PAZARTESİ 23/10/1939 gibi yanaklarıma pudra .sürüyordum. gi rephede idi. Bem unutmuş muydu1 
tın+ .. n 12.30: Program, ve memlleket saat ayan, Çocuk değildim, kendi akranım bir Hayır hay~r unutamazdı. _onun şehJrdf 

- ilk okulu sınıf 5-B talebesinden Sami, genç erkeği gördüğüm zaman, ona yan son tanıdıgı genç kız bendım. O benden 
İnegöl Gazipaşa okulu son sınıfta Remzi 12.35: Ajans ve me«ıorolojl haberler\. 12.50: gözle nasıl ·bakacağımı ve baktığımı his- ayrılmış cepheye gitmişti. Bir insan sev• 
Yurduşen, Diyarbakır Cihan eczanesinde Tiirk Mfizlğl <PU ı3.3o - l4: Müzl:t <Karı§lk st>ttirmiycceğimi iyi öğrenmiştim. gilisinden ayn~ır da onu unutur mu? 
Berki, Mersin Kurtulut llk okulu sını! 4 de progrnm - Pl.) 18: Program. 18.05: Memle - Çocuk değildim, yürür~en kırıtmayı, . B:n _çoc17_k~~şıyord~. galiba .... Budala 
165 Kemal Bilgin, İstanbul Vefa erkek Jlses.1 k<'t saat ayarı, ajaruı ve meİ,e()rolojl haber - otururken ayak ayak üstune atmayı, ko- bır umıd yuzunden butun gençlığım mali 
sınıf 1-C de Hüseyin Erel, İstanbul Beyoğlu Ierl. 18.25: Mü-dk <Radyo caz orke..cıtrası>. 19: nuşurken kendime olgun bir genç kız tav voluyordu. O, muhakkak cephededir. 
29 uncu llk okuldan 134 Fa.tına, Eskişehir Konuşma. 19.15: Türk m6z1ği !Fasıl heyetU l'l vermeyi, gülerken nazarlan kendime Çü_rkl! Pariste o akran kimseye tesa.düt 
Yediler mahalle.si Kocabş sokak No. 13 de 20.15· Konuşma. 20.30: Türk müzli?l: Çalan- çev!.nneyi biliyordum. edılmıyor. Faka~ ~eph.ede olması ~nı ~ 
Orhan, Giresun komiser muavini Hlkme~ kı- la~: Vecihe. Ruşen Kam, Cevdet Kozan. ı - Çocuk değildim. Bitişik bahçe komşu- nut~:ış olması ıçın hır . sebeb J?I: Bır 
zı Yaşar Yıldırım Ankara Baka.nlıklar Genel Okuvan: Mürevven &nar. 1 - İsfahan peş.. muzun liseyi bitiren oğlunun bakıJ!ank1- crk~.ıc ~o~~a rastla~ığı, bır~aç dakıkat ~°" 
Kurmay Ba.şkanı 'fOförll kızı Yıldız Tantürk. rni. 2 - Arif bey - icıfahan şarkı: ccanda daki, tünelde karşıma oturan dy k" ışı· ı ~uş~u h. ır genç , ı~ s~ne ~r ~~nra e e., 

İ · İ İ İ 1 hnsiyet mi var.l 3 _ Rahmi bey _ İstahan delikanlının karşıma oturmasın a ı ma- on a ıç arar mı. unıar ım ansı~ şey-
RES l\ILI EL Ş MODEL . nayı anlıyordum. ler .. Iakat ya ararsa, ben onun benı ara.-

Tarsus terzi isınan Okyay yanında İlvns, şarkı. <Etme beyh~de ngan.") 4 - Kanun Sene 1914 dil. Ve ben henüz on yedi ma!.ını beklememiş olmakla kabahatli sa-
Ka ... ~ı Mal tar.si. 5 - Fal7,e - u s<ık şarkı. !Niçin nAlcn- d "d' yılmam mı? Hem harb seneleri zaman • 

,....,. tepe Cami .sokak No. 15 de Raziye deııln) 6 - Şükrü - Uşşak ,arkt· <Geçti mu yaşım a 1 un. . .. ·· · k" ' 
Akyıldız, İzmir 648 lncl sok.ak No. 34 de Fah- · Bir akşam :piyano dersınden donuyor- dan s:ıyılmaz ı .. seı:eler geçe: fakat za. 
riinnl.sa Konya hustı.'11 muhasebe müdfirü habbet demi.) 7 - Dede - GüH7.ar farkı: <Bi- du:::-1• Vakit biraz geçti. Tünel kalabalık- man durmuştur sankı ... Harb bıter, zaman 

<Son Posta ha.tıralı) ' vefn bir çc.,ml bldad.> 2 - O!ı:uvan: Mustafa tı. ~ yakta kalmıştım. Benden birkaç yaş gene harb başladığı gün kaldığı nokta .. 
Zonguldak Mehmed Çelikel lisesi sınıf 10 :~k:brlf1 ~~y, ~ı;,;~ ~ost:· ~~~~i roi!lar. 1 - Nurt bey - HicatkAr dır semai: büyük olduğunu tahmin ettiğim, genç ve dan harekete ~~çer.. . . . 
~ 184s Cevdet, Teklrdaft İnönü llk okulu aı- ı şe ~ ~ ' ~ menim servi hıramanım.> 2 - Udi Cemil _ çok yakışıklı bir erkek oturuyordu. Be - . Bı~ı d.okuz yuz on se~ı~ senesıy~ı. Ben 
laıı •-B de 292 Orhan Öndersen, İstanbul Oa- Şişli Terakki llses{ .sınıf 2-B de Kemal Can- Hlcazkdr sarkı: (L{ıvık mı .mna.l 3 _ ZPkı\1 nim ayakta kaldığımı görünce, ayağa vırmı. b~.r ya~ıma gelmi~ıın .. !Jarbın bt .. 
t. ~ay l1ses1 idare lı.mlri Nuri o~lıı İhsan, türk, İspartn orta okulu sınıf S-D de 873 İh- Dede - HlcazkAr yürfık semaı: <Bülbfil gibi kal!np yerini bana vermişti. te:eğı soyl~nı~?rdu. Bır gun gazeteler 

8~nbul 44 üncü ilk okul sınıf 4-A da Nafi san Yener, Adana Sanyakub mahal~e.si. mü- pftr oldu.) 4 _ Hlcazkft.r saz ~maBI. 21.15: Bunun basit bir nezaket ~~idesi old~- ~utar~e::.ın ılanını yazdılar. Asker ter ~ 
er. 1 messtıl Sabri oğlu Ziya Kumsal, Ürkııb Inkı- Müzik: CKüciik OrlrMfnl _ Şef: Necib Askn 1 ğunn biliyordum. Gene bılıyordum ki, his edılıyord~: 'ttJv ARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ lflb okulundan 66 Nihal Gtlleç, Kınkkale ilk . t gene,: Lir crkPk genç bir kıza yerini ter - Gece.. henuz yemekten kalkıyorduk. 

okul ta~besl.nden 325 Sevim Tanyeri. 1 - Han.s Schiidt. ncller (Tal'J.) 2 - Soec!e. kederse bu bir nezaket kaidesine riay~t Telefon çalındı. Babam bana baktı: 
(Son !'osta hatıralı) 

I! İ.!tanbul Yef"Jköy Orhangazi cndd~I No. 38 
~ l-ıecıtt Zeki, İstanbul Kumkapı orta okulu 

ıt 1-B de 510 Ahmed. btanbul ~ktaf 30 lllei ilk okul sınıf S-B <!e 155 ~hml, Şeh
~ini Melekhatun mahallesi Dlngll sokak 
3 <le Cevdet. 

KART Sevgilim - ( nt~rmezzo) 3 - Beeethoven: ctmış olmaktan başka şeylere de delalet - Telefonu aç bakalım, beni araya -
Op. 27, No. 2. Mehtab sonatının Adacio Sos- e.:Jer mesela· genç bı"r erkeğin genç kızı caklardı. . 

Adapauın Kuyudfbl mahalle'JI polis me- t t • 4 ik - u • b d 
muru Celfil kızı &v1.m Özbek, Balıkesir lisesi enu osu. - Fı.ıc : Hulya !Vals.) 5 - beğenmiş olmasına yer vermek vesilesi- Ona, em e arayacaklardı, hem mu .. 

DİŞ MACUNU 

sınıf A-1 de 339 ,. '"k Engin, Ankara saman 
pazan posta telgraf ten oltlu Kenan, Ci!Y

han bakkal Hamza Uslular oğlu SaltıhnttJn, 
İstanbul Pertemlyal 11.sesi sınıf 1-A da 856 

Mitnt Öz~k. Bursa HlMr <ırta pazı:ı.r 
~lttehir İnhlsarlar Mildfirfı Seyit Tarhan caddesi No. 28 de Nezahet A}'tlın, Adana 
• kadrtye, İstanbul Yüce Ülkü llse.."Ji l incl d t 
Ql?ıır talebesinden Mehmed Atacan, İstanbul Memleket hastanesi memurlanndan Nec e Sam den Şerife Gülipek, Ankara İltekin llk okulu 
aa_ atya Sultansu!1'" :sokalc No. 1 de Hasan Oskay kızı Jo.le, Zlle İsUk1ftl okulu talebesln-

be.,~e~~:!:ro~~!~lu~I sınıf 4 tale- l ~~~~.~:~.~~-.:.~~~~~.~~~~ .. ···············-··-
ALOMİNYOM BARDAK Bir motosiklet kazası daha 

T'lrhn1kowsky: Melodi (Op. 42, No.3ı 6 _ le rnunla tanışmas;na! h~kkak beni .~ı;yorlardır, d;J?lek iste .. 
Yoshltomo: Japon sfütL 7 - J. Strau.'JS: Şen Tec:ekkür edip, genç erkeğin yerine o dı?J; Fakat gulunç olmamak ıçın kendi • 
Vivann rvaJs.) 22: Memleket saat il.varı, a _ turrium. O ayakta kalmıştı. Uzun boylu mı .uttum. 
Jans hııberlerl, ziraat, f'...shnm _ tahvUıV,, kam idi. Geni~ omuzları vardı, geniş omuzla- Telefon ahizesini kulağıma götürür ~ 
bivo - Nnkut borsası. mat.) 2'? 20: MüJ:r.ik rı iİ7.Prindeki başı dik ve yüzünün çizgi- ken kalbimin hızla çarptığını duyuyor • 
<Küçfik orkestra _ Yuk'lrdakl proın-amın de- leri çok muntazamdı. dum. 

b k d b·ı h d d b k - Affedersiniz, ben matmazel O vam1 l 23.25 - 23.30: Yarınki prog;am ve ka.. B.,na a mıyor u ı e, ya u a a - , 
panış. mak )stediği halde yerini bir genç kıza detle konuşmak istiyordum. 
.............................................................. terketmeye mukabil, o genç kıza bakıruı.k, O 'idi, bu muhakkak o olmalıydı. Benı 

gülümsemek hakkını elde etmeyi küçük- böyle arayacak başka kimse yoktu ki! 
tük saydığı için bakmaktan çekiniyor - - Evet benim, sen misin Jan? 
du Ben de ona bakmıyor gözükt:i - - Benim Odet, tekrar senin sesini d~ 

. <Bastsmlfı 6 ncı !'lavfada) ğüm halde iyiden iyiye tetkik ediyor - vabilmem benim için ne kadar büyük bir 

Bugünku Litv~nya 

Lltvnnyanın ordusu ancak SO,G:>o kadardır. durn. Ne kadar da yak1şıklı idi. saadet! <Son l'osta 1.ıaııraJı) ı · Gal"tada Okru M'"'" caddesinden geçen T 1 f d ~ 
L .. .,. ...,... Lltvanva ordu<ıundaki tankl + Tünel birdenbire durdu. Bir sarsıntı - e e on e ecegini biliyordum. 

het~a.nbul <K üncü 11k okul sınıf 2-B de Nilk- Loonun ldareslndeki 447 sayılı motosikle+ • arın ve .ayyaro- ld El" d k" 1 d ğ ld . · · • _._ "' 1 i o u ım e ı nota ar a ı ı '-'erını oa- - Ben de beni bekliyeceğini ummu~ ı:ı • ~tanbul 44 üncü okul sınıf 4-A da Yaşar er n sayuu da 100 dür. Biitün Lltvanya or- · · ' .J ıı· 
"~z 44 üncü mekteb ikinci sınıf Ncri ayni caddeden kaı-.,1 tarafa geçmekt~ olan 1 dusunda ancak dört topçu alayı bulunmak- na veren genç erkek düşecek gibi ol - tum. Bu çocukça bir hisdi amma .. 
~n ıc' - Huseyin kızı FnhrllnnL'!aya çarparak yara - tadır. muştu. üzerime yıkılmamak için kendini - Hayır hayır, çocukça his değil .. 

esener. Janmasına sebeb olmuştur. I.Jtvanya hükfunett, tcşekkfilii tarihinden zor zaptetti. Ve hemen yere. eği~ip dağıl- - Bugün geldim Odet. 
KOKULU SABUN Yaralı kadın ha.atahaneye kaldırılmış, Le- itibaren Sovyetler Birliği ile do~tıuk mlina. mşı notnlıırımı topladı. Nazık bır hare - - Bize gelecek misin Jan?! 
<Son Posta hatıralı) on yakalanmıştır. sebetlerl ldn.me ettirmiş hükumetlerden biri- ketle ve hiçbir şev söylemeden bana u - Yalrıız telefon numaranızı biliyo 

~tan bul erkek lisesi sınıf 5-B de 729 Tur- ............................. -............................... dir. Lıtvanyn.nın Sovvetler Blrl!~l ile ilk vap. zattı; te~e~kür ettim. sarsıntıyı da me - rum. 

0 • İstanbul Yenlnesll okulu sınıf 2 de 92 • tı~ı anlasma 1920 tarihindedir. J..ltvanya· hiL rak etAmışbtim: ,d ? - Sana adresimi vereyim. 
'l at Ziya, İstanbul Galata.sray 11.sesinden 705 ilan Tarif em iz kumet.J 1926 yılnıda Sovyetlerle bir ademi te- n· ca ~ne Oı u. TeJef01ıu kapadığım zaman annem ba-. 
~ad, İstanbul Silleyrnantye kız orta okulu• cavm paktı imzalamıştı. Müddeti 1934 te bi- ıyDe sor umb:. d b" k 'ld" bam ban::ı bakıyorlardı: 

ır 2-C de 128 Jale. Tek sütun santimi - uran ır en ıre esı ı zan - Piyano dersimden dönüyordum. So-
·······............. ...... ten bu ademi tecavüz paktı on .erene müd. nederim. Çünkü tünel durdu ve aka bin - kakta bir gençle tanısmıştım. Telefon nu ALBUl\t . 

ti <Son Posta hatıralı> 

ı:ıı rkijp İnkıltıb okulu talebe.ı;inden 314 nu
la~ Nurten, İ.skenderıın gümrük memur

-"UUll Esad kızı Suna. 

BOYA KALEMİ 
1Jı~Urgaz veteriner y~rbay kızı Seniye 
ı,0 • Istanbul KuZ!!uncuk Yenigün sokak 
Ok· 23 de Berrin Gönenç, İstanbul 44 üncü 

1U talebc.;!nden 123 Bernln. 

AYNA 

ı' ı detle matılmıştı. 1927 yılında L!tvanya lle de yürüdü. maramızı verdimdi. Telefon etti. 
1 t Birinci •ah 'f e 400 huruı 1

1 Polonya arı:>sındakl lhtllrıf büvüdüğü ve ~i- Gavet nazik konuşuyordu. Babam şaşırmıştı: 
, t ikinci •ahile 250 » · ı lft.hlı bir mttd:ıhaleye yol açtığı zaman Sov- -- Matmazel müziği çok seviyorlar - Piyano dersinden mi dönüyordun? 
, • Uçüncü sahih- 200 n : 1 yetler BlrUll'i ise müdahale ederelı: Lttvanya.. zannederim. Halbuki sen dört senedir ders almıyor ~ 

1 Dördüncü sahile 100 n 1 yı llUzam etmt.ştı. - Evet mösyö biraz piyano çalarım. sur.. 
ı 1 h I l 60 

1 10 Blrinci!Rcırtn 1939 tarihinde Moskovada - Ben de biraz keman bilirim. - Dört sene evvel, yani onun har~ 
Ç sa İ e er » , 1

1 
imza edilen Sovyet - Litvanya paktı, ~ton- Tünelden çıktı~ımız zaman yanyana gittiği gün. O gündenberi hep onun ban• 

1
: Son sahile 40 n . ya ve Letonya paktlarını tamamlamakta ve yürüyorduk. Ayrılacağımız zaman ismi- telrfon etmesini bekledim. Ve işte ... 
't Muayyen bir mlldde~ zarfında faz- 1 Sovyetler Birliğine; Baltık denizınden gele.. mi sordu; söylemekte mahzur görme - Biraz sonra eve gelen Jan bir ay son., 
' laca mlkt..ırde. 111!.n yaptıracaklar ı bllecek 'tehlikenin 80n gediğin! de kapamak dim. O da ismini söyledi. ra da benim kocam olmuştu. 
, 1 aynca tcnz~lat!ı tarifemizden istifade i imkanını vermektedir. Çekine çekine: .............................................................. . 

edeceklerdir Tam, yarım ve çeyrek .............................................................. - Sizi bir daha görebilmeyi ne ka - 11> 
(s P al) ' sayfa il!ı.nlac içln ayrı bir tarife derpiş 1 r ..... dar arzu ederdim. • on ostn hatır ı • 1 ~ ı 1 

lıa~~bul ~rkek lisesinden 33 numarah Or- edU~tlr. O • ,J kt 1 1. DC'c'i. Çapkınlığım üzerimde idi: kalarından gelen Bayanlara mahsus 
Londra ve Parlsin en meşhur fnbrl -

11 .. _. ~kıt, Istanbul Fener yolu Bağdlld cad- son Pos~a'nın ttcarı urmıarına nid ı' Lir ~o ~r~n rJnJÜ.i\ - Sesimi işitseniz kafi değil mi? mantoluk, rob ve kostüm tayyörlftk 
""-'il ~o. 186 da Ragıb. ı' işler içln ~ adrese müracaat edil- ı I , .,,; _ Siındilik 0 da kafi, fakat ... 

"ı melidir. ı, Q ar·n a'1 - Telefon numaramızı kaydedin. yüksek fantezi rodier, moreau, harris, 
~ KİTAB 

1 

ı tıiııcıLlı Kollektlf Şirketi 1 ' ~ L "'· JI Eiıvük bir sevinçle cebinden bir def - tweed vesaire YUNLÜ KUMAŞLARIN 
4~ lteınalp:ı.şa kaymakamı kızı Suad Sayın, ,1 ~ Kahrıuruınude Han ı ~- ter rıkardı Verdiğim numarayı deftere emsalsiz çeşid, clns ve renkleri Beyoğ-
~ Anadoluhlsnr Kandll°ıi caddesi Ye- 1 Anl.:tn caddr.ai ı' S11'11 zatr!cPnb kayc'<:tti. Elimi sıktı. Arkasından baktım lunda BAKER Mnğazalannda her .yer-
'-- No. Bl de Güzin Ersan. Soma Al- ı _ - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - 1 Zazfilcenbler sulu veya kuru olur. Bu Ne Jıoş bir delikanlı idi. den müsald şartlar ve ucuz tıatıarla 
~ hastalıklar hemen daima gençlere mu- Çocuk değildim. Benim ynşımdaki satılmaktadır. 

r~----------------~-------------~I M~~n~~b~~~~~~ ~ckıdar~e~~~U~ ~~~I !erde herhangi bir soğukalgınhğı neticesi sanlrnıvorlarfü. Ben de bu gençle nişan-

T. İŞ. BANKASI 
1939 Küçük Cari 

32.000 
Hesablar ikramiye Planı 

Lira Dlükafa.t 
Kura keşide tarihleri : 1' Şuha t, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkiciteşrin 

İKRAMİYELER 
1 Adet 2000 lir alık 
5 ,, 1000 ,, 
8 ,, SOJ " 

16 ,, 250 ,, 
60 ,, 100 " 
95 " 50 " 250 ,, 25 

" --435 

2,000 L·ra 
5,000 ,, 
4,'JOO ,, 
4,000 " 
6,000 " 4, 750 ,, 
6,250 ,. 

32,000 

T. /ş Bankasına par1t yatırm3kla, yalnız 
Para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemiş olursunuz. 

ı olarak başlar. Bidayette şiddetli bir yan lanı:ıb'lirdim. Hem bu niye olmasın .. Her ~,...--------------......... 
sancısı ve yüksek ateş ve öksürük ve ne.. h:ıHnrlen ivi bir genç, iyi bir ailenin ço- s'o D p o s ta 
fes alırken te~ttüse mfml olacak dere- cu/?u oldul?u belli idi. 
cede hasta olan tarafta sancı hlssedlllr. H < rhıılde annem de beğenecekti, ba -
Birkaç gün sonra sancı azalır, ate.f}n fid- bam <la.·· .l=Y=ev=m=ı.=s:=i=yu====ı.=:=:H:=a=va=d=:=:l=s=v=e=H=a=ıt=g=az=e=t=.ı==' 
detJ de azalır, fakat- bltm~. o zaman ar- Yalnız başıma evimize doğru yürüyor· 
tık göğsün sağ veyn .şol tarafında su top.. dunı. Yolda sivilden çok askere rastlı -
la.m$ başlar. Bu .san limon renginde yordum. Herkesde mi asker olmuştu? 

Yerebatan, Çatn.lçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

şeffaf bir mayidir. Göğüste yarım kilo, E.,e gider mtmez, beni telefonla ara - 1-------------------
blr kilo ve bazan daha ztyade artar. Bele yıp aramadıklarını sordum. Kimse ara - Gazetemizde çıkan yazı ve 
sol tarafta olursa kalbi ~ yerinden oy- mEP'll1~1. Demek daha arayacaktı. Tele - resimlerin bütün haklan 
natarak ttmeğe b~ar. o zam.an ant teh- fonun bulundu~ odadan mümkün oldu- mahfuz ve gazetemize aiddfr. 
ilkeler ba.ş gösterebilir. Mayi fazla bl.rlk- f!u kadar uzaklaşmamaya bakıyQrdum 
mlş ve ldrar ile mündcfl ola.mıycrsa o za.. Fakat santler geçiyor, telefon çalınmı -
man usulll mahausası dahlllnde su alınır yordu. Acaba unuttu mu .. hayır bu ola - ABONE FIATLARI 
ve hasta rahat eder. ma?dı. Acaba ehemmivet mi vermedi. 

1 zatüloonbler isterse sulu olsun, !sterse havır, havır, ben Phemmivet verilmiyc - Sene C5 3 1 

kuru olsun, veremUl ile a1 1A.kası QOktur. İyi rek bir kız de~ildi~ •. muhakkak gayrita- Kr. ~;: tr: ~ 
bakılrnıyan za.t cenb erin arka.sından bii bir sf'vler ~ecmıstı. ı---ı---ı---·ı--... 
blt'OOnbire akclRer veremi ba.şladı~ı pek Çocuk ·de~ldlm. her şeyi biliyordum TÜRKİYE 1400 750 400 150 
çok görülen ve b1llnen bir hıl.dised1r. Fa.- Se'crherlik ilAn edilmişti. Herkesi aske - YUNANİSTAN 23-10 1220 710 270 
kat her zatülcenbin mutlaka arkasından re <'alfırıvorlardı. O da JıPnçti, o da aske- ECNEBİ 12700 1400 800 SOO 
vemn başlaması da şart değlldlr. Birçok re cııl'iırılmıs olabilirdi. Kim bilir belki =============zıl 

Abone bedeli p~indir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

zntttıcenblllerln iyi bakını sayesinde ta- berıden avrılıp, -telefon etmek için evine 
mamen 1ylleşf.l.kler1 ve aradan seneler ve ~ltt!j?i zaman. biran evvel kıt'asına işti -
seneler geçtiği halde asla verem olma- raki için kendine vazılmış mektubu bul
dıklan da her daim görtllmektedlr. Hatt! muştı1. O zaman telefon etmeli de~il miy 
bazı mneıııner 1y1 olan zatülcenbln ıııtıı- di? Evet telefon etmeli ve benimle ve -
dan &0nra vereme karşı muafiyet blle te- dalac:malı idi. Fakat telefon etse ne söy
mln ett1~n1 iddia ederler. Her ne olursa ]erdL Kuru bir veda. Buna lüzum mu var 
olsun zattncenbler çok :Ukkat ve ihtimam dı? O benim sesimi duymak, uzun uzun 
ıstiyen blr hastalıktır. Tedavt!lnden ayn. konusmamı dinlemek irin telefon ede -
Cll bahsedeceRU cekti. Bu da, telAşlı bir' anda mUmkün o- •

1
,, ... p~;;·k~;~··=:·74i··~~İ··ı 

Cevab 1.stlyer. okuyucularımın poats lamazdı. Hayır hayır kabahat onun de - T 1 f S p 
eildl. Telefon edecekti Beklemeliydim e gra : on osta 

pulu Jollamalarıuı rica edt'rlm. AIW tat- Nn kadar icab ederse o kadar beklerdim \: Telefon : 20203 z 
dlrde t.st.etlerl mukr..bele&z kalabWr. "' 

O muhakkak arayacak. ~-······••••••••••••••••••••••••••••••••••••····-" 
l.~-------------r1I Cocuk ddildlm. Ve seneden seneye~ ...... _____________ _, 
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12 Sayfa SON POSTA 

TÜRKiYE GENEL SATIS YERİ 

Ha.kiki bir tiryaki için, alqhğı sigara ne ise, 
Aizuwı tadını bilenler için de : 

HACI BEKiR ŞEKERi ODUR. 

~ çe apt u en Beyoifu, ~k y, 

Toptan sipariş için tenzilAt yapıhr. 
Bahçekapı l.tanbul Hacı Bekir Ticarethanainin Merkezine 

müracaat edilmesi rica olunur. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden: 
~ktaş kaza.sının kadastrosu 7apılacaktır. ~ıs aayı!ı 1tadut1'o,.. Tapu Tahrir~ 

ııununun (8) inci maddesi muclblnce lıeyfiyt\ pyrt menkul aahllMerinoe ele ma11lm ol-
mak :ü7'ere 1lAn olunur. (87i0) 

AGA 
SA 

TUrk Maarif Cemiyetinin ~ 
Z~iD~ 

... 

Büyli.k E'ya Piyangosu 
Çekiliş !5/11/1939 ikramiye 1!54 O O lira 

Bu.etler Piyango ba)'llerindt, ~etin. Meriım ft ŞubelerU. Yenl~ 
ka.reı&mda Zrzarum Hanında Rumi İlin ı.a-t Mrosancla Btr Ura m.ubblllııde 
satı.l:m.Mctadır. ı7&oh 

Satılık Çam Tomruğu 
Dursunbey Alaçam Devlet Orman İşletmesi Revir 

Amirliğinden : 
1 - Duraunbey deTlet orman ifletmeal inUJOD deponnda 1lttfte meıteud ıfel• aded 

mua.dlll 1'66• met.re mlklb c02b deatmeVe mSdb çam ıomrutu &O* aıQrma Be •tılıia 
çıkarıJ.mıttır. 

ı - Tomrultlann ayrıca bs.t kume paylan meveud ,.. tabutıan qalmat ohıp ha

cim k.abulcsuz orta kutur fuıerinden hea&pla~. 
3 - Tomruklara ald •ut ,artnameat İatanbal. Ankara. BalıltMlr Orman Qenrs• Mti

dürlültlerlnde ve DW'l!unbey Revtr Amırllttnde f6rlllebll1r. Tomruklarm be~ meve mi
klbının muhammen be<MU clb llra 170• ıcura,ıur. 

f - İ.tteklllerln % 7,6 muvakkat pey akoelertıe 1'7/101919 Cuma rfiııtl 1Ut 16 de Dv-

sun.bey Revir Amirııaın. müracaatları UA.n ohınw-. cM8l9 

. Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Memur alınacak 
Kurum.umm kadroaunıda münhal bulun.an blrlll1 30 lira maq.lı kA.tib11le ve diifert 80 

lira maa§lı kalem bafkltll>ııtıne olmak üzere möabaka ile iki memur alınacaktır. 
Mill&baka stntl 1111/919 Çarp.mba 811ntl aut 1& dedir. 
Şeraiti otren:mek iateJ"tnlerin ı:natıttt Rtlr.t6rlüttine müracaa.tıan blldirillr. 18'113• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Saç boyalHn sıtçlann tabii renk· 
lerlnl iade eder. Ter ve yıkan· 
makla çıkmaz, dalma sabit ka· 
lır. Kumral ve siyah renkli sıbht 

saç boyalarıdır. 
INOILtz KANZUK ECZANESi 

BEYOÔLU - lsT ANBUL 

Kolaylık·$İklıl( 
Her 9.,d .. • ,,.,.ı kol•,lolı • ._, 

f9" ,..., - .. kıı .. 8arııtlo~101ttı11I\ 
'91• rı ........ el.. h H..ftr-kO• 
ıotıorı ıt,o..ıı fllıl•I• ıla .....ıo et· 
11119 ol..._. Hut11t11 lnMIU. \11•1 
..,d111t ı ..... o•o.ı dO.eltir vo •• 
fedld h•rokellorde •il• ••t' ltrH .. ,_. 

rı,.., ı T "' "rodH ttı•orH, 

~ 
llTUIUI., ..,..,. 

Tlııet -7ıl1111 12 No. hı., 
... .... _, dr•••I ıd•ııla • .,, 

16 No.lıı lorlfe111bl leterlıılı. ,,, ... _ .. .,, .. ,. .......... . - - - - - - - --------

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrı) arınızı derhal keser. 
İcabmda pnde 3 kate alınabilir. 

Her yerde pullu kutulan ısrarla iateyiniz. 

Parasız Dic: ha ı 
cu.m~'Bilı gtralerf"s:- en 15 e 

kadar dl.o çıkarmak ft tethia fukaraya 
meccanendir. Dlf röntgen fllminden de 
yarı Oıcret alınır. 

Ankara cadde.al: Semihltltfi apartıman 
No. 1"9 Dl.o tabibi: Cevdet Genneyan 

··········-·······-· ..... _ ........................... .__ 

Son Posta Matbauı 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp ~meç 
S. Ragıp EMBÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem U.ŞAKUGIL 

Birineitepia 2S 

ile SABAH;-ôGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra gllnde 3 defa muntazaman 

d~lerbtlzi fırçalayınız. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1 666 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasamı! hesablarında en 8% 

50 lirası bulunanlara senede • defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plina 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

L. Ac· ed 1,000 Liralı :, 4,00J Lirı 
4 

" 
500 tt 2,000 ,, 

4 
" 

250 
" 

1,00) 
" 40 

" 
100 

" 
4,000 

" 100 
" 

50 " 
5,000 ,. 

120 
" 

40 tt 4,80ll u 

160 u 20 
" 

3,200 ,, 
DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan llf&iı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 11.ulraıı 

tarihlerinde çekilecektir. ' 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüöü 
işletme Umum 
ilanları 

Evvelce MünakalA.t Vekllf't1nce yapılan 110.nla, 15 Teşr1n1evvel 939 tarthtne kadar 
kabul edUecd1 blldirUen, İngi!tereye ı.smarıanacak gemiler halckmd&kl teklltler ıı 
Teşrinievvel 939 tarihine lcadar kabul edilecektir. (M'Jt) 

• 
-....1..,,..,.m• n cı 1 

'• . Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

Devlet demir olları ve limanları işletmesi umum idaresi ilanları 
isim, miktar ve muhammen bedellerlyle muvakkat teminaUan aşağıda yuıh 1t1 Jutf 

muhteviyatı malzeme 6/ 12/ 1939 Qal"f&Jllb& ıilnü saat 15 den itibaren ve ~ &Jn nıaı• 
edilmek üzere kapalı zart u.sul11 Ue Ankarada İdare binasında satın alınacaktır • 

Bu işe glnnek 1.stlyenlerin h1111Llannda yazılı muvakkat teminat ile kanunun 1&Jhl 

ettıtı vesikaları ve teklifierini ayni gün saat Hı de kadar Komisyon Reı.aı.ıttne ftrDl .. 

lerl IAzundır. 
Şart.nameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpq.ada TuellOJll 

ve Sevk Şefil.ğlnden datıtııacaktır. (8649} 

Ll.ste 
No. Malzemenin l.ıımi 

1 Muhteut amyant ve kllngrt\ malzemesi. 
2 Muşa.roba ve ıınoıeuın 

Miktarı 

'1UO Kg. 
2700 metre ---

Muhammen 
bedel 
Llra 

6198 
9610 

Muhammen bedeli 726,62 lira olan ıs talem demir gaz borusu manfOnu T. m n •ltf 
gibi muhtellf malzeme Q.91.k elr.slltme uaulllel satın alınacaktır. 

Bu lfln muvakkat teınlna.tı 54,110 Ura.dır. 

Müna.kasa 6/ 11/ 939 Pazarleai rtınil aaat 16 de Sirkecide 9. i:eıetme blnumda A. ,. 
Koml.syonu ta.rafından yapılacaktU Şartnameler paraaız olarak kom!qondan .,.,sı-
mektedlr. (8685} 

,,,,.,.,,. 
Muhammen bedeli 1585 Jlra 50 kurut olan 129.800 kilo su tasfiye U.Sl.satı 1çln muhıeıd 

eb'adda Qakll tatı 31/ 10/ 1989 Salı slnö aaat(l0,30) on buçukta Haydarpaf&d& Gar b1Jl.,. 
sı dahlllndeltl ltomlsyon tarafından açık etallt.me usullle 4*n alınaca.tbr. 

Bu ift girmek 1s~yenleı1n 118 ıtra 92 kuruşluk muvakkat teminat ve kanonun ta " 
yin ettlll ve.sal..ltlıe birlikte et.slltmı ıüntı saatine kadar tomJ.syona m1lracutJan 1' " 
zımdır. 

Bu ı.te aid p.rtnameler mmı.1ondau paruıs olarak daiıtılmaltı.dJr. &Mil> 

H 


